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 Suport de curs realizat pentru programul de formare din cadrul proiectului:    

“O şansă pentru viitor” cu nr. 2019-EY-PICR-0002 
 

Avizat, 

                                                Reprezentant legal PP: Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

                                                Nume și prenume: Constantinescu Elena Dana 

                                                Semnătură: 

                                                Dată: 

 

T2: PREDAREA INTERACTIVĂ ÎN CLASA REALĂ SAU 

VIRTUALĂ 

SUPORT DE CURS – 24 ore 

Prof. Torop Delia Valerica 

Argument 

       Modulul – Predarea interactivă în clasa reală sau virtuală  este unul dintre 

cele 4 module de bază din cadrul Proiectului ,, O șansă pentru viitor”. 

            Într-o societate aflată în tranziţie, principii ca dreptul la educaţie, egalizarea 

şanselor, par mai degrabă nişte sloganuri. 

            Iniţiativa, dorinţa formatorilor de a da un nou sens conceptului de educaţie, 

se lovesc frecvent de familie, care lipsită de sprijin financiar, social, dar şi la nivelul 

căreia sunt prezente evidente carenţe educaţionale şi care nu reuşesc să facă faţă 

nevoilor copilului şi de valorile promovate de familie şi cele promovate prin 

intermediul şcolii. 

           Elaborat din perspectiva noilor abordări didactice, modulul îşi propune 

mai puţin un demers descriptiv al învăţării interactive  cât unul „experimental”, 

centrat pe experienţa şi achiziţiile cadrelor didactice. 

Aşa se face că sunteţi invitaţi de la început să (re)descoperiţi metodologia 

interactivă de predare-învățare-evaluare într-o perspectivă bazată pe 

acţiune şi gândire critică. 

             Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în 

procesul de învăţare şi îl învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile 

fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării de probleme. 
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Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii 

procesului lor de învăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. 

Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev ajută la pregătirea individului atât 

pentru o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea continuă.  

Altfel spus, înainte de prezentarea oricărei abordări interactive inovatoare sunteţi 

provocaţi s-o folosiţi din perspectiva celui care învaţă, fie în cadrul unei sarcini de 

lucru în grup, fie prin teme de lucru individuale.  

            Dincolo de experimentarea procedurii este realizat şi un context de învăţare 

activă a unui aspect teoretic. Altfel spus veţi învăţa despre învăţare activă printr-un 

demers activ. 

           Modulul  oferă un punct  de vedere al domeniului de studiu aplicabil în orice 

disciplină în funcţie de intenţiile cadrului didactic şi de nevoile elevului. 

           In concluzie, modulul vă propune un demers de învăţare despre învăţare, în 

cheie modernă, spiralată, în care cel care învaţă îşi construieşte ,,propria învăţare”! 

 

I.  Abordări inovatoare de învăţare  
 

In miezul discuţiilor despre legitimitatea schimbărilor în educaţie s-au 

ciocnit sumedenie de idei, s-a despicat firul în patru, s-a inventat roata din nou, şi 

s-a uitat, cel mai adesea, esenţa problemei, respectiv beneficiarul oricarei 

schimbări din şcoală - ELEVUL. 

            Inadaptare şcolară şi insuccesul şcolar au evoluat de la stadiu de probleme 

izolate, specifice anumitor elevi şi interpretate ca probleme care ţin de deficienţele 

subiectului, până la stadiu de adevărate fenomene sociale, pe măsură ce integrarea 

socială cerea un nivel al studiilor tot mai înalt. În condiţiile în care pretutindeni în 

societate se cere o calificare şcolară tot mai înaltă şi nivelul şcolarităţii obligatorii 

se prelungeşte, din insuccesul şcolar al individului i se deduce insuccesul lui social. 

In miezul discuţiilor despre legitimitatea schimbărilor în educaţie s-au 

ciocnit sumedenie de idei, s-a despicat firul în patru, s-a inventat roata din nou, şi 

s-a uitat, cel mai adesea, esenţa problemei, respectiv beneficiarul oricarei 

schimbări din şcoală - ELEVUL. 

            Inadaptare şcolară şi insuccesul şcolar au evoluat de la stadiu de probleme 

izolate, specifice anumitor elevi şi interpretate ca probleme care ţin de deficienţele 

subiectului, până la stadiu de adevărate fenomene sociale, pe măsură ce integrarea 

socială cerea un nivel al studiilor tot mai înalt. În condiţiile în care pretutindeni în 

societate se cere o calificare şcolară tot mai înaltă şi nivelul şcolarităţii obligatorii 

se prelungeşte, din insuccesul şcolar al individului i se deduce insuccesul lui social. 
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Teme  de dezbatere:  

       Ce părere aveţi despre afirmațiile de mai sus? Se pot aplica şcolii de 
azi?  Este nevoie ca şcoala să pregătească pentru viaţă? Care este , 
după opinia dumneavoastră, rolul şcolii? Faceţi o listă a achiziţiilor 
necesare în viaţă şi pe care şcoala le oferă/ ar trebui să le ofere elevilor. 

 

              Cât la sută din ceea ce predaţi dumneavostră este util pentru viaţa socio- 

profesională şi personală a viitorului absolvent. Faceţi o listă a achiziţiilor 

cu adevărat utile pe care le predaţi. 

 
Învăţarea  centrată  pe  elev reprezintă o abordare  care presupune un stil de 

învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de 

învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele 

pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie. 

Pentru a ajunge la rezultate durabile, orice abordare inovatoare are nevoie de 

un mediu educaţional favorabil, adică de relaţii de cooperare, colaborare, încredere 

şi ajutor reciproc între cei care formează mediul educaţional, acesta fiind format cu 

precădere din personalul didactic şi din elevi, şi este definit prin relaţiile care se 

stabilesc între cadrele didactice – elevi - familie. 

 

    

      I.1   Avantajele învățării  active  

 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa 

procesul de învăţare; 

 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste 

abordari folosesc învăţarea activă; 

 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 

 Posibilitate mai mare de includere- poate fi adaptatăîn funcţie de potenţialul 

fiecarui elev, de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare 

specifice. 

 

      De ce vorbim despre ,,învăţarea activă”? 

Cercetări efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca 

rezultat al predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face 

o demonstraţie, iar elevii îl urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică 

măsură. Iată câteva rezultate ale acestor studii: 
• Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii.  
• Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10 minute şi numai 

https://www.isjgorj.ro/
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20% din cele prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii.  

• Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au 

demonstrat ca ştiu numai 8% mai mult decât elevii din clasa de control care 

NU au făcut cursul deloc!!!  

• Un studiu mai recent vizând implicaţiile predării centrate pe discursul 

magistral  relevă că: 
1. atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii 
2. prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv 
3. prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale 
4. prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în 

acelaşi ritm 
5. elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri 

   Temă de dezbatere:  

            Ce părere aveţi despre cercetările de mai sus?  Se pot aplica şcolii 
româneşti?  Aţi observat lipsa atenţiei elevilor dumneavostră? Dacă da, 
aţi găsit soluţii pentru ameliorarea situaţiei?  

                   Impărtăşiţi colegilor acest gen de experienţe. 

 

                    Concluzie:  Este insuficient pentru învățare dacă, în timpul orei, elevii 

ascultă (explicațiile profesorului) și eventual văd (o demonstrație făcută de 

profesor). Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un 

tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, 

a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc. 
                 Un raport recent, care sintetizează o serie de cercetări din mai multe 

domenii, trage următoarele concluzii referitor la modul în care se produce 
învăţarea: 
 Invaţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult 

decât cunoaşterea faptelor.  
o o bază solidă de cunoştinţe procedurale (adică moduri de operare cu 

informaţiile) 
o înţelegerea faptelor, fenomenelor într-un cadru conceptual 
o organizarea cunoştinţelor astfel încât acestea să fie uşor accesate şi 

aplicate 
 Elevii construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja 

cunosc şi/sau cred. Ceea ce presupune că este esenţială aflarea bagajului 

de reprezentări pe care elevii le posedă, căci invariabil, indiferent de 

natura lor, acesta le va influenţa învăţarea şcolară.  

 Elevii  formulează  noile  cunoştinţe  prin  modificarea  şi  rafinarea  

conceptelor  lor  curente şi prin adăugarea de noi concepte la ceea ce 

cunosc deja. Elevii îşi modifică de fapt ideile când acestea sunt 

nesatisfăcătoare pentru explicare, descriere, operare la modul  general. 

https://www.isjgorj.ro/
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Dacă profesorul le predă, ca atare, un adevăr de nezdruncinat, mai mult 

ca sigur că  preconcepţiile despre care am vorbit anterior nu se vor 

modifica. Dacă însă elevii au  posibilitatea să descopere ei înşişi 

alternative plauzibile şi evident folositoare atunci încep să-şi  rafineze 

achiziţiile anterioare şi să adauge unele noi. 

 Invăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează 

unii cu alţii. Elevii beneficiază de oportunităţile de a-şi împărtăşi şi 

confrunta ideile cu alţii. In acest proces ideile individuale se reconstruiesc 

şi înţelegerea se adânceşte. 

 Invăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului 

asupra propriei învăţări. Elevii de succes ştiu când au nevoie de 

informaţii suplimentare şi când au înţeles ceva. Ei sunt metacognitivi, 

adică sunt conştienţi şi capabili de monitorizarea ideilor, gândurilor şi 

cunoştinţelor lor. 

 Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi 

este afectat de gradul în care elevii învaţă-pentru-înţelegere (şi învaţă-

cu- înţelegere!) 

 

        Teme de dezbatere: 

 
     Dacă pentru a concretiza învăţarea pasivă a elevilor au fost 

folosite verbele a asculta şi a vedea, ce verbe aţi folosi pentru a 
caracteriza învăţarea activă? Altfel spus, ce fac elevii când învaţă activ? 

    Credeţi că eficienţa demersului activ se poate aplica şi în     

educaţia adulţilor? Argumentaţi. 
 

 

Este adevărat că cel care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea 

prin intermediul propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în 

locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această construcţie personală este 

favorizată de interacţiunea cu alţii, care, la rândul lor, învaţă.  

Altfel spus, dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu înseamnă 

însă că fac acest lucru singuri, în izolare. Să nu uităm că omul este fundamental 

social. Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în 

învăţare. In fapt, adevărata învăţare, aceea care permite transferul achiziţiilor în 

contexte noi este nu doar simplu activă, individual activă ci INTERACTIVĂ. 

Aspectul social al învăţării a fost reliefat de Jerome Bruner încă din 
anii 60. El avansează conceptul de reciprocitate definit ca ”o nevoie umană 
profundă de a da o replică altcuiva şi de a lucra împreună cu alţii pentru 

https://www.isjgorj.ro/
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atingerea unui obiectiv”. Reciprocitatea este un stimulent al învăţării. 
Nu numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice  evidenţiază 

efectul benefic al interacţiunii elevilor.  
Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt 

pentru realizarea rezultatului urmărit arată că: 
- elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau 

individuale 
- elevii odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce 

experimentează, iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul 
înţelegerii 

- elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a 
explica şi chiar preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat. 

 

      Teme de dezbatere: 
1. V-aţi simţit mai comfortabil, ”mai în siguranţă”: când aţi lucrat c u  

e l e v i i individual sau în grup? Discutaţi cu colegii şi aflaţi şi opiniile lor. 
2. Impărtăşiţi colegilor experienţe didactice în care aţi grupat elevii 

pentru realizarea unei sarcini. 
3. Mulţi profesori evită activităţile de grup pe motiv că sunt 

indisciplinate, ”gălăgioase”. Dumneavoastră ce părere aveţi? 
4. Cum puteţi grupa elevii? 

 

Iată câteva modalităţi pentru a forma rapid grupuri: 

 

• cărţi de joc 

       Dacă doriţi să formaţi grupuri de 4 membri, folosirea cărţilor de joc este 

foarte utilă. Veţi folosi atâtea grupuri de cărţi câte grupuri vreţi să formaţi. Dacă 

urmează să lucraţi cu 6 grupe  de  exemplu, amestecaţi aşii, popii, valeţii, 

damele, decarii, nouarii. Elevii urmează să tragă fiecare căte o carte şi să se 

grupeze apoi la masa/ locul de lucru marcat(ă) în prealabil cu una din cele şase 

cărţi. Se vor forma astfel : grupul decarilor, popilor, valeţilor etc. 

 

• cartoane cu numere 

      Hotărâţi numărul de grupuri şi numărul de membri al fiecăruia. Scrieţi 

numerele corespunzătoare numărului de grupe pe tot atâtea cartoane câţi 

membri doriţi să fie în fiecare grup. Amestecaţi cartoanele numerotate şi 

cereţi elevilor să tragă câte unul. Vor afla astfel numărul grupului din care fac 

parte. De exemplu doriţi să formaţi 6 grupuri de câte 5 membri. Faceţi 30 de 

cartoane, câte 5 din fiecare din numerele de la 1 la 6. Plasaţi câte un număr de 

la 1 la 6 pe cele 6 mese/ zone de lucru unde elevii se vor regrupa în funcţie de 

cartonul tras. 
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• cartonaşe cu diferite simboluri 

Procedaţi ca mai sus. In locul numerelor puteţi folosi culori, imagini cu flori/ 

animale, forme geometrice etc. Doriţi să formaţi 5 grupuri de câte 4-6 membri de 

exemplu. Iată cîteva sugestii : 

 
◦ Coloraţi câte 4-6 cartoane din fiecare dintre culorile roşu, albastru, verde, 

galben, violet 
◦ Desenaţi  câte  4-6  imagini  din  fiecare  dintre  florile  următoare :  

lalea,  ghiocel,  trandafir, garoafă, margaretă 

◦ Decupaţi câte 4 - 6 bucăţi din fiecare dintre formele următoare : cerc, 

pătrat, dreptunghi, paralelogram, trapez. 
Ce face profesorul când învăţarea elevilor este activă? 

 

   Teme de discuţie : 
 
1. Dacă elevii sunt mereu activi, dascălul ce mai face? 
2. In era computerului şi a abordării centrate pe elev mai sunt necesari 

învăţătorii şi/ sau profesorii ? 
3. Ce calităţi are un dascăl bun ? Care sunt trăsăturile unui profesor cu 

experienţă ? 
4. In chenarul de mai jos sunt mai multe ipostaze ale dascălului. Alegeţi 

fiecare câte una. Motivaţi alegerea faţă de colegii de grup. 
 

 

https://www.isjgorj.ro/
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        I.2     Rolul metodelor de învăţare active  

          Este adevărat că cel care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin 

intermediul propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru înlocul său. Dar 

nu este mai puţin adevărat că această construcţie personală este favorizată de 

interacţiunea cu alţii, care,la rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii îşi 

construiesc cunoaşterea proprie, nu înseamnă însă că fac acest lucru singuri, în 

izolare. Să nu uităm că omul este fundamental social. Promovarea învăţării active 

presupune şi încurajarea parteneriatelor în învăţare. 

DASCĂL MODEL - Profesorul ofera elevului reperele necesare pentru a 

atinge tintele propuse. Elevul accepta provocarea si porneste in calatorie alaturi 

de invatator. 

DASCĂL PRIETEN - Profesorul este un prieten la care elevul poate apela 

atunci cand are nevoie. Profesorul sprijina, asculta si ajuta elevul. 

DASCĂL CĂLĂUZĂ - In calatoria cunoasterii, profesorul cunoaste reperele 

si-i prezinta elevului alternativele si solutiile optime pentru atingerea unei 

tinte. Relatia se bazeaza pe respect reciproc. Invatatorul nu dicteaza 

raspunsuri, ci ofera directii pentru ajungerea la destinatie. 

DASCĂL MAGICIAN - Pregatirea temeinica a profesorului ii ofera aceasta 

postura prin care il indruma pe elev sa foloseasca obiectele si instrumentele 

pentru invatare. 
DASCĂL CONSILIER - Profesorul e cel de la care elevii asteapta sfatul cel bun. 
DASCĂL MAESTRU - Profesorul ofera imaginea standardelor de cunoastere 

si actiune, il asteapta pe elev sa obtina cunostinte, abilitati, competente. 

DASCĂL SUSŢINĂTOR - Profesorul este alaturi de elevii sai, este sprijin 

pentru depasirea dificultatilor intampinate in invatare. 
DASCĂL FACILITATOR - Profesorul nu ofera cunoastere ci face posibil 
accesul copilului la cunoastere.7 
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         Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să 

realizeze judecăţi de substanţăşi fundamente, sprijină elevii în înţelegerea 

conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală. 

          Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care 

elevii lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor 

reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, 

caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu ,,priză” la copii. 

          Învederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere 

unele strategii activ-participative, creative.Acestea nu trebuie rupte de cele 

tradiţionale, ele marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor 

didactice.     

 

Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt: 

• Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe 

profesor. 

• Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului 

nu este decât unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi 

să înveţe. 

• Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe 

care îi are în grijă. 

• Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de 

clasă şi nici când cadrul didactic este de faţă. 

• Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea 

trebuie împărtăşită şi elevilor. 

• Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în 

planificarea şi administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea 

structurată a oportunităţilor de învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei. 

• Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite. 

 

 II. Proiectarea didactică oglindită în progresul elevilor 

https://www.isjgorj.ro/
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          De la colaborare la cooperare 

Cooperarea (conlucrarea, munca alături de cineva), presupune colaborarea 

(participarea activă la realizarea unei acţiuni, bazată pe schimbul de propuneri, de 

idei). Cu toate că cele doua noţiuni sunt sinonime, putem face unele delimitări de 

sens, înţelegând prin colaborare o formă de relaţiiîntre elevi-profesori, ce constă în 

soluţionarea unor probleme de interes comun, în care fiecare contribuie activ şi 

efectiv şi prin cooperare o formă de învăţare, de studiu, de acţiune reciprocă, 

interpersonală/intergrupală, cu durată variabilă care rezultă din influenţările 

reciproce ale agenţilor implicaţi. 

Într-un model de învăţare prin cooperare, elevii sunt plasaţi pe grupe mici, de 

regulă de doi până la şase membri; ei lucrează împreună pentru a intensifica 

învăţarea individuală şi colectivă. După stabilirea grupelor, ei primesc Instrucţiuni 

de la profesor şi studiază sarcina de lucru până când toţi membrii grupului au 

înţeles-o.Astfel, membrii grupului sunt responsabili atât pentru propria lor învăţare, 

cât şi pentru cea a membrilor grupului. 

În cadrul activităţii didactice grupele de lucru sunt eterogene din punct de 

vedere al performanţei şcolare, iar în activităţi diverse grupele sunt eterogene şi din 

punct de vedere al genului, rasei, culturii şi statutului socio-economic.Fiecare 

membru contribuie cu cunoştinţe, experienţe, deprinderi și resurse. Membrii echipei 

cooperează şi colaborează, beneficiind de contribuţia individuală a fiecăruia dintre 

ei, astfel achiziţionând noi deprinderi şi cunoştinţe, recompensele fiind orientate 

atât către individ, cât şi către grup. 

Toate cadrele didactice ştiu o serie de lucruri despre motivaţie, de aceea aici 

vom puncta doar câteva aspecte pe care le considerăm de importanţă majoră în 

motivarea elevilor pentru învăţare activă: 

• Încurajaţi toţi elevii să îşi împărtăşească experienţele personale şi valorizaţi 

diversitatea de experienţe. 

• Construiţi pe experienţele elevilor şi arătaţi-le tot timpul cum pot să folosească 

cele învăţate. 

• Examinaţi atent sarcinile de învăţare pe care le formulaţi şi discutaţi-le cu elevii 

pentru a vă asigura că le-au înţeles. 

• Acordaţi atenţie sporită diferitelor tipuri de întrebări pe care le folosiţi în timpul 
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lecţiilor. 

• Oferiţi frecvent feedback şi învăţaţi-i pe elevi să ofere şi ei, la rândul lor, feedback 

constructiv colegilor. 

 O modalitate eficientă pentru a motiva elevii să participe activ este să 

formulăm sarcini de învăţare pe gustul fiecăruia. Sarcinile de învăţare şi mai ales 

tipurile de întrebări pe care le adresăm elevilor definesc hotărâtor atmosfera din sala 

de clasă. Acestea stabilesc ce este mai important, cum se definesc conceptele de 

corect şi greşit şi cine şi ce constituie surse de informaţii şi cunoştinţe.  

Ca tipuri de întrebări putem aminti: 

       - Întrebările care limitează răspunsul elevului la simpla repetare a ceea ce s-a 

spus informează implicit elevul că propriile lui idei sunt inutile.  

       - Întrebările care invită elevul să anticipeze, să ghicească, să reconstruiască, să-

şi imagineze, să creeze sau să cântărească avantaje şi dezavantaje adâncesc nivelul 

de gândire şi implicit cel de implicare al elevului şi îl învaţă că propriile lui idei 

sunt valoroase. Astfel, şi el se va simţi valoros, util şi va participa cu mai multă 

plăcere la lecţie. 

 -Întrebările care stimulează gândirea la un nivel superior cer ca elevii să 

interpreteze şi să analizeze informaţiile, să sintetizeze ideile, să reconstruiască şi să 

traducă reprezentările mintale în cuvintele lor, să evalueze sau să aplice aceste 

construcţii în procesele ulterioare de învăţare.  

Este important să înţelegem că elevul care, efectuând sarcina de învăţare, gândeşte, 

exprimă idei originale şi colaborează cu colegii de clasă, este implicat activ şi tot ce 

ne rămâne de făcut este să încurajăm şi să apreciem această atitudine. 

 

 În lucrarea sa „Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele” 

(Editura Garamond, Cluj-Napoca, 2003, pag. 221), Miron Ionescu prezintă astfel 

avantajele învăţării prin cooperare: ,,Creează premisele constituirii unei adevărate 

comunităţi de învăţare/de cercetare/educaţionale, în care ambianţa este constructivă, 

de încredere şi întrajutorare reciprocă; elevii se simt respectaţi, valorizaţi şi utili şi 

dobândesc încredere în forţele proprii pentru că toţi participă ia luarea deciziilor; 

membrii grupului conştientizează că performanţele bune ale acestuia se datorează 

contribuţiilor lor individuale şi invers, performanţele individuale pot fi evidenţiate 

numai dacă performanţele grupului ca întreg sunt bune.” 
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     II. 1   Principiile generale  ale învăţării prin cooperare sunt: 

1. Interdependenţa pozitivă 

Prin definirea clară a sarcinilor şi scopurilor, de eforturile fiecărui membru al 

grupului, beneficiază atât individul cât şi grupul, iar angajarea este îndreptată către 

succesul personal şi de grup. 

2. Responsabilitatea individuală 

Fiecare membru al grupului trebuie să contribuie la activitatea grupului şi 

este răspunzător pentru modul în care ajută grupul să îşi atingă scopurile. 

3. Interacţiunea nemijlocită (faţă-în-faţă) 

Prin acest mod de interacţiune se promovează succesul fiecăruia, prin 

împărtăşirea resurselor; se încurajează, se ajută şi se aplaudă efortul fiecăruia; se 

acordă sprijin atât ştiinţific cât şi personal; se explică modul de rezolvare al 

problemelor. Membrii grupului se învaţă unii pe alţii, se verifică unii pe alţii, 

discută conceptele învăţate, fac legătura între învăţarea prezentă și cea 

anterioară.De asemenea, ating ţelul comun al grupului. 

4. Analiza activităţii de grup 

În această etapă elevii comunică deschis, liber, îşi prezintă temerile; menţin 

relaţii de lucru eficiente; descriu acţiunile benefice pentru grup ale fiecărui 

membru; iau decizii în ceea ce priveşte modul de a continua, schimba sau întrerupe 

o activitate; reflectează asupra măsurii în care au îndeplinit sarcinile pentru 

atingerea scopului. 

5. Formarea deprinderilor interpersonale (sociale) 

Fiecare membru al grupului trebuie să fie motivat pentru a oferi conducere 

eficientă, pentru a lua decizii, pentru a dezvolta încrederea în forţele proprii, pentru 

a putea comunica şi pentru a afla modalităţi de rezolvare a conflictelor. 

6. Rolul profesorului de observator, mediator, partener în învăţare. 

Profesorul, fiind observator activ, este flexibil, adaptabil la experinţa elevilor, 

evaluând astfel procesul didactic. Esenţial este ca profesorul, pe baza observaţiei 

sistematice, să intervină doar atunci când este necesar, atât frontal cât şi asupra unui 

grup; în cea din urmă situaţie, profesorul se va alătura grupului în cauză, delimitând 

problema şi sugerând grupului aflarea soluţiei pentru deblocarea activităţii. 

 Dintre factorii care îngreunează activitatea în grup şi care fac ca uneori 
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grupurile să fie mai puţin eficiente decât activitatea independentă, amintim 

următorii: 

1. Opoziţia de scopuri, interese şi obişnuinţe ale membrilor poate face ca 

acţiunea de colaborare să fie extrem de dificilă; 

2. Dificultăţile de comunicare tind să sporească pe măsură ce grupul creşte, 

iar pentru cei timizi este mai greu să participe activ atunci când grupul este mai 

mare; 

3. Dificultăţile de coordonare cresc, de asemenea, pe măsură ce grupurile sunt 

mai mari, astfel încât este tot mai greu să se realizeze un efort comun, integrat, 

fără să se cheltuiască mult timp pentru rezolvarea şi prevenirea dificultăţilor de 

coordonare. 

4. Distragerea şi supraestimarea care fac dificil de obţinut efortul individual 

concentrat, susţinut, necesar pentru învăţarea anumitor subiecte şi pentru 

rezolvarea problemelor; 

5. Dependenţa excesivă de ceilalţi poate fi favorizată de activitatea în grup. 

Faptul că unii membri din grup se bazează pe cei mai capabili, duce la evitarea 

propriilor responsabilităţi. 

 

II. 2   Metode şi tehnici de învăţare prin cooperare 

Grupul reprezintă un număr de elevi care au percepţia apartenenţei la 

colectivitate, identitate colectivă, obiective comune şi ierarhii concretizate. 

Scopul învăţământului de azi şi dintotdeauna constă în dezvoltarea 

capacităţilor intelectuale ale elevilor, a capacităţii de a gândi, pentru a rezolva 

probleme, a înţelege, a inova, a lua decizii şi a comunica eficient. 

Pentru a atinge acest ţel, şcolile şi clasele de elevi trebuie să ofere o atmosferă 

cât mai favorabilă dezvoltării gândirii, să încurajeze discutarea şi exprimarea 

ideilor, convingerilor şi rezolvarea de probleme. Şcoala devine astfel un centru de 

stimulare a gândirii şi învăţării, în care informaţia constituie catalizatorul gândirii în 

primul rând şi nu punctul final al acesteia. 

Dezvoltarea gândirii, în toate formele ei, este favorizată de integrarea 

metodelor de învăţare în grup / colaborare / cooperare în demersul didactic. 

Modul de formulare diferă de la un autor la altul dar în esenţă definirea 

activităţii de învăţare prin metoda învăţării în grup are aceleaşi caracteristici 
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definitorii. 

Învăţarea prin colaborare are loc atunci când elevii lucrează împreună, uneori 

în perechi sau grupuri mici, pentru realizarea unui obiectiv comun: rezolvarea unei 

probleme, explorarea unei teme, producerea/crearea unor idei şi soluţii noi într-o 

situaţie dată. 

Învăţarea prin cooperare înseamnă a munci în colective fondate pe 

complementaritate și care vizează dezvoltarea deprinderilor de comunicare 

interpersonală, a interacţiunilor, competenţelor şi comportamentelor sociale. 

În cadrul procesului instructiv-educativ se formează echipe de elevi pentru: 

• dezvoltarea creativității și imaginației; 

• colecţionarea şi prelucrarea ideilor, sugestiilor, informaţiilor; 

• creşterea implicării, adoptarea şi testarea deciziilor; 

• negocierea şi rezolvarea conflictelor; activităţi practice 

Profesorul care utilizează strategia învăţării prin cooperare este nevoit să 

efectueze schimbări şi să interpreteze din noi perspective funcţia sa de organizator 

al învăţării în clasa de elevi, el fiind, concomitent, partener al elevului în învăţare. 

Pe lângă competenţele ştiinţifice, psihopedagogice, metodice, manageriale şi 

psihosociale, el trebuie să-şi dezvolte continuu competenţele organizatorică, 

interrelaţională, empatică, ludică şi energizantă. 

Totodată, pentru funcţionarea optimă a grupului şi rezolvarea sarcinilor de 

lucru, profesorul trebuie să deţină deprinderile formative esenţiale;  

-deprinderea funcţională, utilă în coordonarea activităţii grupului şi 

menţinerea atmosferei constructive;  

-deprinderea verbalizantă, pentru facilitarea înţelegerii profunde a situaţiilor 

propuse elevilor spre rezolvare şi pentru stimularea proceselor mentale superioare;  

-deprinderea dinamizantă (catalizatoare), pentru restructurarea conţinutului 

de învăţat, pentru automotivare şi impulsionare spre aflarea noilor sursele de 

informaţie şi participarea la discuţii, dezbateri, dispute bine argumentate. 

 

Formarea grupurilor de elevi variază în funcţie de scopurile şi obiectivele 

lecţiei. Practica a dovedit că profesorii folosesc modalităţi optime de grupare a 

elevilor, evitând situaţii în care prietenii lucrează împreună, astfel sarcinile de 

lucru nu sunt neglijate şi interacţiunile sociale dintre elevii care nu se cunosc între 
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ei foarte bine nu sunt diminuate.  

Specialiştii consideră că succesul activităţii grupului este asigurat de 

interrelaţia dinamică a următoarelor elemente; activităţi, sentimente, reguli 

(norme), interacţiuni şi comunicare. într-un grup funcţional procesul de 

comunicare este optim iar solidaritatea şi diferenţierile interne sunt evidente. 

Grupurile de învăţare prin cooperare sunt: 

• grupurile de studiu formale, care se alcătuiesc într-o oră de studiu şi pot 

funcţiona mai multe ore, elevii fiind implicaţi activ în activităţi intelectuale, de 

organizare, de explicare. 

• grupuri de studiu spontane, formate într-un anumit scop, pentru un 

interval de timp care poate fi de la câteva minute până la o oră de cure. Această 

organizare este specifică pentru activităţile de procesare mentală a conţinuturi lor 

în scopul formulării concluziilor la sfârşitul orei. 

• grupurile de bază, eterogene, cu membri permanenţi, care funcţionează pe 

termen lung, cel puţin un an şcolar. 

 

II. 3   Rezultatele învăţării prin cooperare 

Rezultatele arată că elevii care au ocazia de a lucra prin cooperare, învaţă mai 

repede şi mai eficient şi dezvoltă o atitudine pozitivă faţă de actul învăţării. Este o 

evaluare dinamică, în care performanţa celui evaluat este mediată şi ghidată de un 

alt individ, cu scopul de a determina potenţialul individual de pe urma căruia cel 

evaluat poate profita prin instrucţie şi educaţie. Evaluarea postmodernă transferă 

evaluarea centrată pe iniţiativa profesorului de a controla la cea care pune accentul 

pe iniţiativa elevului de a reflecta permanent la procesul de cunoaştere în care este 

implicat. Din acest punct de vedere, învăţarea prin cooperare integrează organic 

evaluarea şi autoevaluarea. 

Obiectivele evaluării prin cooperare; 

• Calitatea învăţării prin întâlniri ale membrilor grupului pentru stabilirea 

obiectivelor de învăţare; 

• Procesele cognitive şi aplicarea strategiilor de învăţare prin testele 

standard; 

• Abilităţi şi competenţe prin teste compuse de profesor; 

• Atitudini şi opinii ale elevilor prin compoziţii scrise sau dezbateri; 
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• Deprinderi de lucru prin prezentări sau susţineri orale, postere, proiecte, 

portofolii, observaţii directe, chestionare, interviuri, jurnale de studiu. 

 

II. 4   Stilurile și strategii de învăţare 

Termenul de stil de învăţare se referă la preferinţa fiecăruia dintre noi pentru 

a folosi anumite tehnici şi strategii de învăţare. 

Există trei stiluri de învăţare: 

1. Stilul vizual 

Procesarea informaţiei se realizează, în acest stil, prin utilizarea de imagini, 

diagrame, grafice, tabele. 

Caracteristicile stilului vizual: 

• vorbeşte repede 

• bun organizator 

• observă în special detaliile mediului 

• reţine mai repede ceea ce a văzut decât ceea ce a auzit 

• nu îl distrage zgomotul 

• uită instrucţiunile verbale 

• este cititor bun şi rapid 

• preferă să citească, nu să i se citească 

• uneori nu-și pot găsi cuvintele potrivite 

 

Strategiile de învățare potrivite pentru stilul vizual: 

- sublinierea ideilor principale, a cuvintelor, a formulelor matematice cu 

diferite culori, 

- oferă un timp suficient pentru vizualizarea graficelor, tabelelor şi 

imaginilor utilizarea unor instrumente de studi: hărţi, tabele, grafice, 

- transcrierea şi vizualizarea informaţiei scrise. 

 

2. Stilul auditiv  

Caracteristicilestistiluluiauditiv: 

• învaţă ascultând conversaţii sau prezentări 

• vorbeşte ritmat 

• vorbeşte cu sine (în gând) 
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• este uşor distras de zgomot 

• îi place să înveţe cu voce tare 

• este mai bun povestitor decât scriitor 

• este vorbăreţ, îi plac discuţiile, 

Strategiile de învăţare potrivite pentru stitul auditiv: 

- explicarea noilor informaţii, exprimarea verbală a ideilor 

- citirea cu voce tare 

- învăţarea cu tutori sau într-un grup în care pot să adreseze întrebări, să 

ofere răspunsuri, să exprime modul de înţelegere a informaţiei orale. 

 

3. Stilul kinestezic 

Cel care are acest stil de învatare învaţă implicându-se în activiăţi şi lucrând 

în grup.  

Caracteristicile stilului kinestezic 

• învaţă prin manevrarea obiectelor 

• vrea să încerce obiectele şi mecanismele 

• vorbeşte rar şi stă aproape de persoana cu care vorbeşte 

• este atent la gesture şi 

gesticulează 

• memorează mergând 

• utilizează acţiuni ale corpului pentru a demonstra ceea ce a învăţat 

• are un scris urât 

• îi place să se implice în jocuri. 

Strategii de învăţare potrivite stilului kinestezic 

- mânuirea obiectelor care trebuie învăţate 

- aranjarea tabelelor şi a diagramelor într-o ordine corectă 

- utilizarea unor mişcări, dramatizări, dans, pantomime sau jocuri de rol 

pentru dezvoltarea memoriei de lungă durată 

-   vorbitul şi plimbatul în timpul repetării cunoştinţelor 

- învăţarea prin aplicarea în practică a cunoştinţelor învăţate. 

 

II. 5  Proiectarea/organizarea activităţilor didactice care răspund 

nevoilor elevilor-modelul trifazic: Evocare-Realizarea sensului-Reflecţie 
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Pentru a răspunde nevoilor fiecărui elev, este importantă proiectarea şi 

organizarea activităţilor de învăţare prin cooperare, ţinând cont de o varietate de 

factori şi de situaţii. Astfel, elevilor cu nevoi speciale, dar şi celor proveniţi din 

medii diferite, li se dă ocazia de a colabora în cadrul unui grup, astfel încât grupul 

să îşi atingă scopul, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai benefice aspecte ale 

învățării prin cooperare. Un alt aspect important de luat în seamă este faptul că 

trebuie să se pornească de la a-i determina pe elevi să se cunoască şi să se respecte 

mai întâi şi abia apoi să se proiecteze activităţi de învăţare prin cooperare. Pentru a 

evita situaţiile în care cooperarea în interiorul grupului poate avea de suferit din 

cauza diferenţelor culturale, profesorul trebuie să îi facă pe elevi să înţeleagă 

normele culturale ale diferitelor grupuri etnice, determinându-i să conştientizeze 

punctele tari şi deprinderile cu care colegii lor de grup contribuie la reuşita sarcinii 

de lucru, indiferent de mediul din care provin sau de dizabilităţi. 

 

Modelul- Evocare - Realizarea sensului - Reflecţie (ERR) 

Modelul de predare şi învăţare ERR are la bază următoarele principii: 

- Învăţarea înseamnă căutarea înţelesului. Prin urmare, învăţarea trebuie să 

pornească de la lucrurile în jurul cărora elevii încearcă să construiască semnificaţii. 

- Semnificaţia necesită atât înţelegerea întregului, cât şi a părţilor care intră în 

componenţa întregului. Astfel, procesul de învăţare se focalizează pe conceptele 

primare, nu pe date izolate. 

- Pentru a preda bine, trebuie să înţelegem modelele mentale pe care elevii le 

folosesc pentru a percepe lumea şi premisele de la care pornesc pentru a sprijini 

aceste modele. 

- Scopul învăţării este ca individul să-şi construiască propriile semnificaţii, nu 

să memoreze răspunsurile „corecte“ şi să îngurgiteze semnificaţiile date de alţii. 

Pentru că elevii folosesc cunoştinţele pe care deja le deţin (chiar dacă unele 

concepte pot fi incomplete sau bazate pe idei preconcepute), cadrele didactice 

trebuie să înceapă Fiecare lecţie scoţând la suprafaţă conceptele deja dobândite ale 

elevilor, antrenându-i astfel în învăţare, punându-le întrebări şi pregătind terenul 

pentru completarea vechilor cunoştinţe cu altele noi. 

Ştiind că elevii învaţă prin construirea sensului, explorând şi întrebând, 

cadrele didactice trebuie să încurajeze acest tip de activitate şi pentru că explorarea 
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este un tip de activitate care poate fi modelată şi perfecţionată, cadrele didactice ar 

trebui să le arate elevilor cum să investigheze, să pună întrebări, să caute şi să 

examineze informaţia. În final, din moment ce procesul de învăţare ne schimbă 

vechile idei şi lărgeşte capacitatea de a reţine noi lucruri, elevii trebuie încurajaţi să 

reflecteze asupra celor învăţate, să examineze implicaţiile, să le aplice într-o 

manieră folositoare şi să-şi modifice înţelegerea faţă de un anumit subiect. 

Modelul trifazic este împrumutat din programul lectura şi scrierea pentru 

dezvoltarea gândirii critice. (Program elaborat de Asociaţia Internaţională de 

Lectură şi finanţat de Institutul pentru o Societate Deschisă din New York. A fost 

implementat în mai mult de 30 de ţări, în diverse zone ale lumii, inclusiv în 

România. În literatura pedagogică, modelul trifazic se mai numeşte și Anticipare - 

Căutarea informaţiei – Reflectare. 

Conform acestui model, fiecare lecţie începe cu evocarea, elevii fiind 

direcţionaţi să se gândească şi să pună întrebări despre subiectul pe care urmează 

să-l studieze. Această fază urmăreşte scopurile de mai jos: 

• să aducă la suprafaţă cunoştinţele deja dobândite ale elevilor; 

• să stabilească scopurile învăţării; 

• să focalizeze atenţia elevilor pe subiect; 

• să furnizeze un context pentru noile idei; 

• să evolueze informal ceea ce știu deja, inclusiv concepțiilor greșite. 

Odată ce s-a consolidat baza de plecare, cadrul didactic îndrumă elevul să 

pună întrebări, să descopere, să înţeleagă materialul, să găsească răspunsuri la 

întrebări mai vechi şi să formuleze noi întrebări şi răspunsuri. Numim această a 

doua fază a lecţiei realizarea sensului.Scopurile acesteia sunt prezentate mai jos: 

• să compare aşteptările cu ceea ce se afirmă în lecţia nouă; 

• să revizuiască aşteptările şi să creeze unele noi; 

• să identifice ideile cheie; 

• să monitorizeze modul individual de gândire; 

• să tragă concluzii asupra materialului; 

• să creeze conexiuni personale cu lecţia; 

• să pună noile conţinuturi sub semnul întrebării. 

La sfârşitul lecţiei, odată ce elevii ajung să înţeleagă ideile prezentate, 

cadrul didactic îi încurajează să reflecteze asupra conţinutului învăţării, îi întreabă 
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ce înseamnă cele învăţate pentru ei, cum şi-au schimbat perspectiva şi cum pot 

folosi noile cunoştinţe, abilităţi în viaţa de zi cu zi.  

A treia fază este deci reflecţia. Scopurile ei sunt: 

• să rezume ideile principale; 

 să înţeleagă ideile;  

 să facă opiniile cunoscute; 

 să aducă în prim plan răspunsurile personale; 

 să testeze ideile; 

 să evalueze învăţarea; 

 să pună întrebări suplimentare; 

 să identifice aplicaţii. 

Strategiile didactice, metodele şi tehnicile prezentate în acest curs servesc 

pentru a dîrecţiona învăţarea activă a elevilor prin fazele menţionate mai sus. 

Pentru a se angaja în învăţarea activă, a participa activ la discuţii şi la construirea 

cunoştinţelor, elevii trebuie: 

a) să aibă încredere în propriile forţe şi să conştientizeze valoarea ideilor şi 

opiniilor lor; 

b) să respecte diversitatea opiniilor; 

c) să fie în măsură să formuleze şi să anuleze judecăţi de valoare. 

Vom prezenta mai jos, pe scurt, câteva probleme legate de organizarea 

procesului didactic pentru învăţarea activă. 

Timpul 

Învăţarea activă cere timp din mai multe motive. Înainte ca un individ să 

evalueze un concept cu totul nou, îi trebuie timp pentru a descoperi ce gândeşte şi 

ce crede despre un anumit subiect. Aducerea la lumină a propriilor gânduri 

implică explorarea vechilor idei, credinţe, întâmplări şi experienţe. Este nevoie de 

timp și pentru a exprima aceste gânduri cu propriile cuvinte şi pentru a le cântări 

forma. Fără a le împărtăşi, nu se poate primi feedbackul celorlalţi, feedback ce 

permite redefînirea gândurilor şi reflectarea ulterioară. Pentru a încuraja învăţarea 

activă, lecţiile trebuie să acorde timp suficient tuturor elevilor, pentru a-şi 

exprima ideile şi pentru a primi un feedback constructiv. Mulţumită timpului 

investit în verbalizarea gândurilor, într-o atmosferă prietenoasă, ideile sunt 

exprimate mult mai clar şi mai amplu. 

https://www.isjgorj.ro/


       

 
 

Proiectul:  “O şansă pentru viitor!” cu nr. 2019-EY-PICR-0002 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Permisiunea 

Elevii nu vorbesc întotdeauna liber, nestingheriţi, despre unele idei 

importante. Ei aşteaptă deseori ca profesorul sau un elev despre care se știe că 

este mai bun să dea răspunsul corect. Totuşi, elevii care sunt implicați în procesul 

de învățare activă şi de construire a propriilor cunoştinţe, dezvoltă capacitatea de 

a avansa ipoteze şi de a prezenta idei şi concepte în diversemaniere. Unele din 

aceste combinaţii pot fi mai productive decât altele; unele  pot părea rezonabile 

iniţial, dar, la o a doua privire, pierd din semnificaţie.Alte conceptualizări apar ca 

fiind uşor stupide la început, dar câştigă în valoare prin rafinare sau prin 

schimbarea perspectivei de abordare. Pentru că toate acestea au loc fără a putea fi 

controlate, elevii trebuie să aibă permisiunea să proceseze informaţiile, să creeze 

şi să declare ceea ce este evident sau discordant. Când elevii înţeleg ce este 

acceptabil, se vor angaja activ în analiza critică. 

Diversitatea 

În momentul în care elevii sunt liberi să abordeze informaţiile la nivel 

personal, va ieşi la suprafaţă diversitatea ideilor şi opiniilor. Diversitatea opiniilor 

se poate naşte şi din diversitatea culturală a elevilor şi experienţa lor de viaţă. 

Când se abandonează credinţa că există doar un singur răspuns corect, se vor 

contura tot atâtea opinii câţi elevi. Să le limitezi elevilor dreptul la opinie 

înseamnă să le îngrădeşti gândirea. Pentru ca angajarea în procesul educaţional să 

prindă aripi, atmosfera unei clase trebuie să le întărească elevilor crezul că orice 

opinie este binevenită şi aşteptată. Sunt şi situaţii în care există doar un singur 

răspuns şi atunci trebuie să fim oneşti faţă de elevii noştri. în aceste cazuri, 

modalităţile sau procesele prin care indivizii ajung la răspuns pot fi diferite. De 

cele mai multe ori, aceste procese sunt cu mult mai importante decât răspunsul în 

sine. Dacă petrecem cel mai mult timp căutând răspunsul corect, atunci 

conceptualizarea nu va putea fi abordată la nivelul potrivit de profunzime. 

Implicarea 

Mulţi elevi vin la şcoală şi rămân o audienţă pasivă, crezând că profesorul 

deţine toate informaţiile şi este răspunzător pentru învăţarea fiecărui elev. 

Cunoaşterea este pentru ei ceva static, ce le poate intra în minte şi care poate fi 

redată la comandă. Aceşti elevi nu se angajează în învăţarea activă până nu sunt 

îndrumaţi să facă acest lucru. Doar îndrumaţi atent vor avea curajul să se implice 
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în procesul de învăţare şi vor fi pregătiţi să-şi assume responsabilitatea pentru 

ceea ce învaţă. Lecţiile la care elevii sunt implicaţi în procesul de prelucrare a 

informaţiilor, de împărtăşire a ideilor, vor avea ca rezultat angajarea şi activarea 

elevilor. 

Asumarea riscului 

Gândirea neîngrădită poate fi riscantă.Ideile se pot aduna într-o manieră 

ciudată, amuzantă sau uneori contradictorie.Ideile prosteşti, combinaţiile 

nebuneşti sau noţiunile stânjenitoare sunt o componentă a procesului de 

conceptualizare. Profesorii trebuie să-i încurajeze pe elevi, spunându-le că nu este 

vorba decât despre o etapă normală a procesului de învăţare. Este, de asemenea, 

important să se clarifice faptul că luarea în derâdere a unor idei nu poate fi 

tolerată, pentru că asta înăbuşă gândirea celui ridiculizat. Cel mai bine se poate 

gândi într-un mediu lipsit de risc, în care ideile sunt respectate şi în care elevii 

sunt motivaţi să se implice activ. 

 Respect 

 Deseori ne este teamă sau suntem nesiguri de ce vor gândi elevii noştri sau de 

cum vor interpreta informaţia. Se dau lupte grele pentru a controla şi direcţiona 

gândirea lor, de parcă, în lipsa acestui control, minţile lor ar lua-o razna. De fapt, se 

întâmplă exact contrariul: când elevii conştientizează că opiniile lor sunt valorizate, 

când sunt convinşi că profesorul lor le respect ideile şi credinţele, devin mult mai 

responsabili şl atenţi. Ei încep să-şi respecte mai mult modul de gândire şi se 

implică mult mai serios când profesorii le arată respect. 

 Valoare 

 Este esenţial să le spunem elevilor că opiniile lor, rezultatul propriilor analize 

şi evaluări, sunt valoroase, înainte ca ei să se implice deschis în universului 

cunoaşterii, şcolile, prin răspunsurile pe care le cer de lajieviteComunică foarte 

multe despre ceea ce este considerat important. Când elevii sunt rugați să redea ce li 

s-a spus, prin dialogare sau testare, ei înţeleg imediat că e important a învăţa ideile 

altuia pe dinafară. Dacă urmărim mai mult decât memorarea, atunci trebuie să 

demonstrăm că apreciem un alt tip de interacţiune, prin apelul la alte tipuri de 

răspunsuri din partea lor. 

 

II. 6  Gestionarea barierelor în învăţare utilizând strategii şi tehnici 
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centrate pe elev 

În activităţile de învăţare prin cooperare, pot exista situaţii în care să apară 

probleme legate de învăţarea în interiorul grupului. Pentru a preîntâmpina 

neajunsurile care decurg din această situaţie, este de dorit să se respecte nişte 

reguli: 

-grupul de elevi să fie mic, deoarece cu cât grupul este mai mic, cu atât 

răspunderea individuală va fi mai mare;  

-fiecare elev să fie testat individual;  

-elevii să fie examinaţi oral, la întâmplare, cerându-li-se să prezinte, fie în 

faţa grupului, fie în faţa clasei, munca realizată de grupul căruia îi aparţine;  

-profesorul să observe fiecare grup, notându-şi cu cât contribuie fiecare elev 

la munca grupului;  

-să înregistreze contribuţiile individuale; 

-elevii să fie determinaţi să predea ceea ce au învăţat altor elevi; 

-profesorul să stabilească un set de punctaj al grupului, bazat pe 

performanţa individuală.  

Este de evitat situaţia în care produsele grupului, testele, discuţiile şi 

deciziile luate, nu se bazează pe contribuţia individuală diferenţiată. 

Alte bariere în calea unei bune gestionări a activităţilor de învăţare prin 

cooperare sunt reprezentate de: timp, irosirea timpului alocat muncii în grup de 

către unii elevi; elevi care preferă să lucreze singuri. Rolul profesorului în 

depăşirea acestor probleme este de a găsi cele mai bune metode de a proiecta şi 

planifica fiecare lecţie, astfel încât să contracareze aceste neajunsuri. 

Ocazional, un elev care-i domină pe ceilalţi va vorbi exagerat de mult sau 

va încerca să controleze grupul. Cum putem preveni acest lucru? 

Desemnaţi elevii prin rotaţie să modereze discuţiile la fiecare oră. Sarcina 

moderatorului este să-şi trateze colegii în mod egal și să facă în aşa fel, încât toţi 

să participe în mod egal. Mai mult, elevii înţeleg destul de repede că activităţile 

grupului se desfăşoară mai eficient dacă se permite fiecăruia să-şi prezinte 

materialul pregătit sau ideile înainte de întrebări şi comentarii. În acest fel se va 

reduce problema legată de dorinţa de dominaţie a vreunui elev. 

Unii elevi citesc încet şi întâmpină dificultăţi în redactarea unui raport 

în cadrul grupului lor. Cum îi putem ajuta? 
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Asiguraţi-vă că elevii cu abilităţi de citire reduse nu prezintă un raport de o 

calitate inferioară. Pentru a rezolva această problemă, tehnica mozaicului, de 

exemplu, porneşte de la grupurile de „experţi“. În aceste grupuri, elevii au şansa 

de a discuta raportul şi de a-1 modifica, pornind de la sugestiile altor membri ai 

grupului lor de experţi. 

Unii elevi sunt atât de avansaţi încât se plictisesc să lucreze cu elevii mai 

înceţi. Este oare învăţarea prin cooperare eficace şi în ceea ce-i priveşte pe 

aceştia? 

Plictiseala poate fi o problemă în orice clasă, indiferent de tehnica de 

predare aplicată. Cercetările sugerează că nivelul de plictiseală scade la lecţiile în 

care se foloseşte învăţarea prin cooperare, comparativ cu lecţiile tradiţionale. O 

schimbare interesantă pentru elevii avansaţi poate fi aceea de a primi rolul de 

profesor. Dacă aceştia sunt încurajaţi să gândească asemeni unui profesor, 

experienţa de învăţare se poate transforma dintr-o sarcină plictisitoare într-o 

provocare captivantă. 

În unele cazuri, elevii nu au experimentat niciodată învăţarea prin cooperare. 

Vor funcţiona aceste tehnici la elevii care au fost formaţi să fie competitivi, de la 

o vârstă şcolară mică?   

Cercetările ne arată că învăţarea prin cooperare are cel mai puternic efect 

atunci când se introduce în şcoala primară. În mod evident, introducerea învăţării 

prin cooperare esteoîncercare destul de grea pentru elevii de 16ani care nu au 

experimentat-o niciodată înainte. 

Vechile moravuri se schimbă greu.Dar se schimbă şi niciodată nu e prea 

târziu.Experienţa a dovedit că, deşi e nevoie de ceva mai mult timp, cei mai mulţi 

elevi de liceu care participă la o activitate de învăţare de tip mozaic pentru prima 

oară realizează foarte repede avantajele structurilor cooperative. 

 

        III.  Metode interactive de învățare 

            Intr-o abordare modernă, profesorul/ învăţătorul se preocupă de 

crearea de ocazii de învăţare pentru elevii săi. In acest context, metodele pe care 

le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activităţile de învăţare ale 

elevilor. In absenţa unui inventar metodologic interiorizat (adică bine învăţat, 

mobil, în situaţie de a fi aplicat şi transferat în situaţii noi), activităţile elevilor 

nu pot fi anticipate interactiv, şi cu atât mai puţin declanşate pe parcursul 

orelor. 

https://www.isjgorj.ro/


       

 
 

Proiectul:  “O şansă pentru viitor!” cu nr. 2019-EY-PICR-0002 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

  

    III.1  Metode cu valențe creatoare: 

     III.1.1 Brainstorming-ul 

Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) reprezintă formularea a cât mai 
multor idei - ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea 
generează calitatea. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi 
inedite este necesară o productivitate creativă cât mai mare. 

O asemenea activitate presupune o serie de avantaje : 
- participarea activă a tuturor participanţilor 
- dezvoltarea capacităţii de a creea anumite situaţii, de a le analiza, de a 

lua decizii privind alegerea soluţiei optime 
- exprimarea personalităţii 
- eliberarea de prejudecăţi 
- exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului 
- dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia (şi,  

în consecinţă, prin înţelegerea calităţilor celor din jur) 
- realizarea unei ambianţe pline de prospeţime şi de emulaţie 

 
Pentru derularea optimă a unui brainstorming  se pot parcurge următoarele 
etape : 
 Alegerea temei şi a sarcinii de lucru 
 Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte şi 

concrete, fără cenzură, a tuturor ideilor – chiar trăznite, neobişnuite, 

absurd, fanteziste, aşa cum vin ele în minte legate de rezolvarea unei 

situaţii-problemă conturate. Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile 

celorlalţi, se pot prelua, completa sau transforma ideile din grup, dar, sub 

nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Nimeni nu are voie să 

facă observaţii negative. 
 Inregistrarea tuturor ideilor în scris  
 Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, 

cuvinte cheie, imagini care reprezintă diferite criterii etc. 

 Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor 

emise anterior, la nivelul clasei sau al unor grupuri mai mici 

 Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii 

fezabile pentru problema supusă atenţiei. In această etapă se discută liber, 

spontan, riscurile şi contradicţiile care apar. 

 Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: 

cuvinte, propoziţii, colaje, imagini, desene, cântece, joc de rol etc. 
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     Sfaturi practice 
- Încurajaţi exprimarea ideilor 
- Nu permiteţi intervenţii inhibante 
- Stimulaţi explozia de idei 
-  Obiectivul  fundamental  constă  în exprimarea liberă a opiniilor prin 

eliberarea de orice prejudecăţi 
- Motivaţi învăţarea elevilor începând o lecţie nouă cu un brainstorming 

 

      III.1.2   Metoda ,,ciorchinelui” 

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează 

găsirea conexiunilor dintre idei şi care presupune următoarele etape: 
1. Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a 

foii de hârtie; 
2. Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care vă vin în 

minte în legătură cu tema respectivă în jurul acestuia, trăgându-se 

linii între acestea şi cuvântul iniţial; 
3. Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par 

a fi conectate; 
4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile s-au când a atins limita 

de timp acordată; 

Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi.       

În acest fel se îmbogăţesc şi se sintetizează cunoştinţele. Rezultatele grupurilor 

se comunică profesorului care le notează la tablă într-un ciorchine fără a le 

comenta sau judeca. 

În etapa finală a lecţiei , ciorchinele poate fi reorganizat utilizându-se 

anumite concepte supraordonate găsite de elevi sau de profesor. 

 

     III.1.3  Turul  galeriei 

      Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativa a 

produselor realizate de grupuri de elevi. 

1. În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate 

materializa într-un produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-

se la abordări variate. 

2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 

3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina 

şi a discuta fiecare produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile 

expuse. 

4. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin 

comparaţie cu celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor. 
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    Temă de dezbatere: 
 

Ce avantaje presupun Ciorchinele şi Turul Galeriei ? 
 

    III.1.4  Bulgărele de zăpadă 

        Metoda presupune  reducerea numărului de elemente, aspecte, faţete ale

 unei probleme/situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale. 

Se recomandă următoarele etape: 
 Împărţiţi grupul în echipe de 4-5 persoane 
 Enunţaţi tema 
 Fiecare membru notează pe un post-it ideea sa şi o pune pe centrul mesei 
 Fiecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează (1-8). Se vor reţine 

primele 2-3. 
 Se reuneşte tot grupul cu cele 2 idei de la fiecare şi se repetă  

algoritmul, astfel se vor reţine doar ideile/aspectele pe care tot 

grupul le consideră relevante. 

 

 

III.2 METODE CU VALENŢE  ACTIVIZATOARE:  

 

        III.2.1 Mozaicul 

Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi 

predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt 

grup. 

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta 

presupune următoarele avantaje: 
- stimularea încrederii în sine a elevilor 
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în 

cadrul  grupului 
- dezvoltarea  gândirii  logice, critice şi independente 
- dezvoltarea răspunderii  individuale şi de grup 

 
Mozaicul presupune următoarele etape: 

 Impărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia 

primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind 

părţi ale unei unităţi de cunoaştere. 
 Prezentarea succintă a subiectului tratat. 
 Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere. 
 Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de 
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experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup, cei cu numărul 2 
vor forma alt grup s.a.m.d. In cazul în care se lucrează cu toată clasa se 
vor forma două grupuri pentru fiecare număr. 

 Invăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din 

unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, 

încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda 

cea ce au înţeles colegilor din grupul lor originar. Strategiile de 

predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de experţi. 

Este foarte important ca fiecare membru al grupului de experţi să 

înţeleagă că el este responsabil de predarea secţiunii respective celorlalţi 

membri ai grupului iniţial. 

 Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi 

membri. Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă 

neclarităţile persistă se pot adresa întrebări şi celorlalţi membri din grupul 

expert pentru secţiunea respectivă. Dacă persistă dubiile, atunci problema 

trebuie cercetată în continuare. 

 Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu 

toată clasa/ cu toţi participanţii 
 

 
III.2.2  Discuţia  
 
Această metodă constă într-un schimb organizat de informaţii şi de idei, 

de impresii şi de păreri, de critici şi de propuneri în jurul unei teme sau 

chestiuni determinate în scopul examinării şi clarificării în comun a unor 

noţiuni şi idei, al consolidării şi sistematizării datelor şi conceptelor, al 

explorării unor analogii, similitudini şi diferenţe, al soluţionării unor probleme 

care comportă alternative. 

Discuţia cu clasa este fundamentală pentru învăţarea interactivă. Din 

perspectiva unui participant, discuţia presupune avansarea unor idei şi 

receptarea unei multitudini de alte idei, unele în acord, altele în dezacord cu 

părerile proprii, dar tocmai această varietate este aceea care provoacă gândirea 

la acţiune. 
Din această perspectivă, discuţia prezintă o serie de avantaje: 

- Crearea unei atmosfere de deschidere 

- Facilitarea intercomunicăriii şi a acceptării punctelor de vedere diferite 

- Conştientizarea complexităţii situaţiilor în aparenţă simple 

- Optimizarea relaţiilor profesor-elevi 

- Realizarea unui climat democratic la nivelul clasei 
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- Exersarea abilităţilor de ascultare activă şi de respectare a regulilor de dialog 
 

 

Intr-o discuţie, rolul profesorului este de facilitare a fluxului coerent de 

idei al elevilor ceea ce presupune încurajarea lor de a se exprima – adecvat şi la 

obiect. 
De maximă importanţă pentru derularea unei discuţii profitabile este maniera de 
a adresa întrebări stimulative pentru elevi : 

• Întrebări la care pot fi date mai multe răspunsuri, evitând întrebările cu 
răspuns Da/ Nu 

• Întrebări de genul “de ce credeţi asta ?”, “de ce credeţi că…?” 

(pentru a aprofunda problema pusă în discuţie) 

• “Ce s-a întâmplat ?” (o astfel de întrebare îi ajută pe elevi să-şi 

clarifice perspectiva asupra problemei în discuţie) 

• “De ce s-a întâmplat aceasta ?” (se încurajează înţelegerea cauzelor 

şi a efectelor, se deplaszează accentul spre căutarea motivelor) 

• “Se putea întâmpla şi altfel? Cum?” (se subliniază ideea că acţiunile 

sunt de fapt rezultatul unei alegeri sau sunt influenţate de faptul că nu 

s-a ales cea mai bună alternativă) 

• “Ce ai fi făcut tu într-o astfel de situaţie ? Ce crezi că a simţit persoana 

respectivă ?  Ce ai fi simţit tu într-o astfel de situaţie ?” (elevii sunt 

antrenaţi să exprime empatie) 

• “A fost corect ? De ce” (sunt întrebări esenţiale pentru stimularea 

dezvoltării morale la elevi) 
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III.2.3  Cubul 

Metoda  presupune  explorarea  unui  subiect,  a  unei  situaţii  din  mai  

multe  perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. 

Sunt recomandate următoarele etape : 

 Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, 

compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. 

 Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie 

 Impărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din 

perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului 

o Descrie: culorile, formele, mărimile etc. 

o Compară: ce este asemănător? Ce este diferit? 

o Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune 

o Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 

o Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită? 

o Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care 

vin în sprijinul afirmaţiei tale 

 Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe 

 Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei 

III.2.4  Metoda Știu/Vreau să știu/Am învățat  

Metoda se bazează pe cunoaştere şi experienţele anterioare ale elevilor, pe 

care le vor lega de noile informaţii ce trebuie învăţate. 

 ETAPE: 

  •Listarea cunoştinţelor anterioare  despre tema propusă; 

  •Construirea tabelului (învăţător/profesor); 

  •Completarea primei coloane; 

  •Elaborarea întrebărilor şi completarea coloanei a doua; 

  •Citirea textului; 

  •Completarea ultimei coloane cu răspunsuri la întrebările din a doua 

https://www.isjgorj.ro/


       

 
 

Proiectul:  “O şansă pentru viitor!” cu nr. 2019-EY-PICR-0002 

 

 

 

 

 

 

31 

 

coloană, la care se adaugă noile informaţii; 

  •Compararea informaţiilor noi cu cele anterioare; 

  •Reflecţii în perechi/cu întreaga clasă. 

Exemplu: 

Matematică clasa a-IV-a 

Lecția: ordinea efectuarii operațiilor 

ŞŞTTIIUU VVRREEAAUU  SSĂĂ  ŞŞTTIIUU                     AAMM    ÎÎNNVVĂĂŢŢAATT 

  --ooppeerraaţţiiii  mmaatteemmaattiiccee::  

aadduunnaarree,,  ssccăăddeerree,,  iinnmmuullţţiirree,,  

iimmppaarrţţiirree.. 

  --tteerrmmeennii,,  ssuummăă,,  ddeessccăăzzuutt,,  

ssccăăzzăăttoorr,,  rreesstt,,  ffaaccttoorrii  pprroodduuss,,  

ddeeîîmmppăărrţţiitt,,  îîmmppăărrţţiittoorr,,  ccââtt,,  

rreesstt.. 

    11..  CCuumm  ssee  rreezzoollvvăă  

eexxeerrcciiţţiiiillee  ccuu  ppaarraanntteezzee  (()),,  

[[  ]]  ??   

    RReezzoollvvăămm  eexxeerrcciiţţiiiillee  ddiinn  ppaarraanntteezzaa    

rroottuunnddăă  şşii  aappooii  ppee  cceellee  ddiinn  cceeaa  ppăăttrraattăă.. 

  --pprroobbaa  ooppeerraaţţiiiilloorr:: 

TT11==SS––TT22                          DD==RR++SS;;    

SS==DD––RR 

FF11==PP::FF22                            DD==CCxxÎÎ++rr;;  

ÎÎ==((DD--rr))::CC   

    22..  CCaarree  eessttee  oorrddiinneeaa  

rreezzoollvvăărriiii  aacceessttoorr  

eexxeerrcciiţţiiii?? 

    SSee  rreezzoollvvăă  eexxeerrcciiţţiiiillee  ddiinn  ppaarraanntteezzaa    

rroottuunnddăă,,  aappooii  cceeaa  ppăăttrraattăă  ssee  ttrraannssffoorrmmăă  îînn    

rroottuunnddăă  şşii  aappooii  ssee  rreezzoollvvăă    

eexxeerrcciiţţiiuull  ddiinn  ppaarraanntteezzăă..     

    --ooppeerraaţţiiii  ddee  oorrddiinnuull  II  

((aadduunnaarree,,  ssccăăddeerree))  şşii  ddee  

oorrddiinnuull  IIII  ((îînnmmuullţţiirree,,  

îîmmppăărrţţiirree)) 

    33..CCuumm  rreezzoollvvăămm  

eexxeerrcciiţţiiiillee  ffăărrăă  ppaarraanntteezzee,,  

ddaarr  ccaarree  ccoonnţţiinn  ttooaattee  

ooppeerraaţţiiiillee?? 

    SSee  rreezzoollvvăă  îînnttââii  eexxeerrcciiţţiiiillee  ddee  îînnmmuullţţiirree  şşii  

  îîmmppăărrţţiirree,,  îînn  oorrddiinneeaa  îînn  ccaarree  ssuunntt  ssccrriissee,,  

  aappooii  cceellee  ddee  aadduunnaarree  şşii  ssccăăddeerree.. 
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    --ppaarraanntteezzeellee  (()),,  [[  ]]..       44..CCuumm  rreezzoollvvăămm  

pprroobblleemmeellee  pprriinnttrr--uunn  

eexxeerrcciiţţiiuu?? 

    RReeaalliizzăămm  ppllaannuull  pprroobblleemmeeii,,  oobbsseerrvvăămm    

eexxeerrcciiţţiiiillee  ffiieeccăărreeii  aaffllăărrii  şşii  llee  ggrruuppăămm    

îînnttrr--uunn  eexxeerrcciiţţiiuu  ffoolloossiinndd  şşii  ppaarraanntteezzeellee  

  ddaaccăă  eessttee  ccaazzuull.. 

 

Metodele active acordă valoare activismului subiectului. 

 

 Valorifică gândirea critică/ creativitatea; 

 Presupun complementaritate – relaţii; 

 Sistematizează experienţe subiective; 

 Presupun colaborare – cercetare comună; 

 Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele  

promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre  

personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate  

evidente. 

       Acest tip de interactivitate determină ,,identificarea subiectului cu 

situaţia de învăţare în care acesta este antrenat“ ceea ce duce la 

transformarea elevului în stăpânul propriei formări.  

 

Noile tehnologii informaționale 

 

Educaţie la distanţă, mediul educaţional virtual, clase virtuale, biblioteci 

virtuale, clasele digitale, sunt câteva exemple de tehnologii noi informaţionale. 

Instruirea Asistată de Calculator înseamnă o nouă eră în educaţie: acces rapid şi 

universal la resursele educaţionale. Interacţiunea elev-calculator permite 

diversificarea strategiei didactice, uşurând accesul elevului la informaţii complexe, 
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ample, structurate variat, mai logic organizate, prezentate în diferite modalităţi de 

vizualizare. Elemente cheie ce determină cât de bine sunt pregătiţi elevii în 

propriul proces de învăţare sunt: interactivitatea, utilitatea, personalizarea, 

controlul şi divertismentul.  

 Aplicaţiile Google reprezintă o alternativă utilă şi gratuită pentru profesori. 

Misiunea Google este de a oferi cea mai uşoară, atractivă, mai bună şi rapidă 

experienţă în găsirea/regăsirea informaţiilor pe Internet. Dezvoltatorul celui 

mai mare motor de căutare din lume oferă prin Google For Education o suită 

de aplicaţii, ce permit profesorilor să beneficieze de instrumente puternice în 

procesul de învăţământ.  

,,G Suite For Education” este o suită de instrumente de bună calitate pentru 

procesul educaţional oferind opţiuni pentru predare-învăţare-evaluare. 

 Platforma este concepută pentru a da posibilitatea actorilor educaţionali 

(profesori şi elevi) să inoveze împreună. Cadrele didactice pot crea diverse situaţii 

de învăţare, iar elevii să analizeze, să gândească critic, să ofere soluţii şi chiar să 

lucreze în grup, să coopereze. G Suite For Education ne ajută să creştem 

oportunităţile de comunicare, colaborare, creativitate şi gândire critică, susţinând 

obiectivele de învăţare pe care le avem pentru elevii.  Aceste instrumente 

gratuite, sunt sigure şi fiabile, sunt folosite de elevi în şcoli din întreaga lume 

 

 Avantajele G Suite For Education: 

 Sunt instrumente intuitive, uşor de folosit la clasă; 

 · Deschid calea spre noi metode de învăţare; 

 · Oferă economie de timp şi energie;  

· Oferă o bună colaborare profesor – elev şi comunicare în timp real;  

· Elevii lucrează împreună şi folosesc simultan documentele care se salvează în 

mod automat;  
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· Feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, 

Slides sau Sheets;  

· Modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acţiunilor pentru 

a vedea contribuţiile elevilor la munca de grup. 

Din suita Google face parte şi Google Classroom, Google Meet 

Google Classroom reprezintă o predare cu instrumente digitale moderne şi o 

organizare eficientă pentru profesor, lecţii interactive şi interesante pentru elevii 

care îi ajută pe aceştia să fie mai implicaţi în propria învăţare şi să dezvolte abilităţi 

digitale utile în viitor. Elevii sunt atraşi de lucrul colaborativ, de faptul că 

aplicaţiile le sunt salvate automat, de faptul că nu mai au nevoie de stickuri pentru 

a-şi continua acasă aplicaţiile neterminate la şcoala, le place evaluarea realizată cu 

ajutorul formularelor Google.  

Google Classroom este un instrument de colaborare pentru actorii educaţionali şi 

facilitează organizarea şi eficientizarea activităţilor didactice. Cu numai câteva 

clickuri se crează o clasă, se adaugă elevii se crează teme sau anunţuri. Se observă 

cine a terminat tema şi cine mai are de lucru şi elevii primesc note. Se poate oferi 

feedback elevilor şi vedea întrebările sau comentariile despre teme. 

Avantajele Google Classroom 

 Configurarea – Profesorii pot înfiinţa uşor o clasă, să invite elevi şi 

profesori, să distribuie informaţii, anunţuri şi întrebări în fluxul de clasă.  

 · Reducerea timpului şi economisirea hârtiei - Fluxul de lucru informatizat 

permite profesorilor să gestioneze munca elevilor rapid, toate într-un singur 

loc.  

 · Organizarea bună – Elevii pot vedea sarcini pe pagina de lucru, în contul 

clasei, sau pe calendarul clasei. Toate materialele de curs sunt stocate în 

foldere Google Drive.  

Efectele utilizării aplicaţiilor Google în educaţie 

· practicarea pedagogiei diferenţiate în folosul elevului;  
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· învăţarea prin cooperare prin participarea activă a elevilor la lecţie;  

· implicarea în realizarea sarcinilor de învăţare propuse;  

· împărtăşirea experienţelor; 

 · realizarea transferului de cunoştinţe;  

· confruntarea ideilor;  

· dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare şi noile tehnologii; 

 · realizarea unor interacţiuni sociale multiple; 

 · dezvoltarea competenţelor de comunicare, cognitive şi sociale etc 

 

APLICAȚII WEB ÎN EDUCAȚIE 

 Glosar de termini 

Autentificare sau logare pentru o adresă de mail - numele de utilizator pentru a 

putea folosi toate funcţionalităţile: forum, mail, YouTube.  

· Classroom - Google Classroom - aplicaţie gratuită oferită de Google, domeniului 

educaţional (pentru profesori şi elevi). Reprezintă clasa virtuală unde se pot crea 

teme, întrebări, chestionare, materiale, nota elevi, comunica individual sau cu toată 

clasa.  

· Clasa virtuală - spaţiul de învăţare online pe care utilizatorii pot să-l utilizeze 

concomitent.  

· Comutare între conturi - introducerea utilizatorului şi a parolei pentru fiecare 

adresă. Suita Google permite utilizarea a ,,n’’ conturi cu diferite extensii.  

· Gmail - adresă de email cu care se poate accesa instrumentele digitale, conţinuţul 
orelor, 

 comunicări, agendă.  
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· Google Calendar - aplicaţie care arată ca un calendar obişnuit în care se pot 
adăuga evenimente, ori 

 diferite materii, se pot invita elevii unei clase, un grup. Aplicaţia este utilă pentru 
planificări, stabilire 

 de întâlniri.  

· Google Chrome - navigator de web (browser).  

· Google Docs - aplicaţie pentru procesare Word, gestionare Foi de calcul, creare 
de Prezentări.  

Se poate edita, formata cu uşurinţă text, paragrafe, se pot adăuga linkuri, imagini, 
desene, tabele.  

· Google Drawing - aplicaţie pentru crearea de grafice şi scheme logice cu forme, 
texte şi imagini.  

· Google Drive - aplicaţie pentru stocarea, încărcare, creare, găsire şi vizualizare 
fişierelor/folderelor  

· Google Forms - aplicaţie pentru realizarea de sondaje rapide, simple, pentru 
strângerea de Informaţii 
· E-learning - interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare şi tehnologiile 

informaţionale, acoperind o gamă largă de activit 

 

Etape pentru desfășurarea lecțiilor online 

 

Pasul 1  

Stabilirea instrumentelor de predare online Meet, Zoom, Skype, Cisco Webex, 

Google Classroom. Fiecare profesor alege instrumentul de predare după anumite 

criterii: gratuit/cu plată; în funcţie de numărul de participanţi (100/50/25), limită de 
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timp (40 min/1 oră/24 ore), opţiuni de predare (interacţiune cu elevii, partajare de 

ecran, să deschidă un website, un dicţionar, manual digital, joc interactiv); gradul 

de dificultate (alegem instrumente care ne sunt utile, sunt uşor de manevrat, sunt 

simplu de utilizat); comoditate; interactivitate.  

Pasul 2 Alegerea tipului de predare: asincron, sincron, mixt. 

Pasul 3 Informarea elevilor (reguli de comunicare, siguranţa online). 

Pasul 4 Stabilirea orarului lecţiilor online şi durata acestora.  

Pasul 5 Stabilirea structurii lecţiilor (ex. evocarea 10min, interacţiune online 

20min, lucru individual 10min, reflecţia 10min). 

Pasul 6 Alegerea instrumentelor: (Mentimeter - pentru întrebări; Bubbl.us, 

Tricider, JeopardyLabs, LeanigApps, ED-puzzle - pentru exerciţii interactive; 

StoryJumper, Book creator, Flipsnack - pentru cărţi digitale; Aww, Lino, 

OpenBoard, Padlet, iDroo, Bitpaper - pentru table interactive; screencastify, Loom, 

screencastMATIC – pentru înregistrare lecţii; worksheet pentru foi de lucru; 

Google Forms, Quizlet, Testmoz, Kahoot, Triventi, Quizizz, Socrative - 

instrumente de evaluare).  

Pentru captarea şi menţinerea atenţiei trebuie să se utilizeze materiale diverse. 

Elevii să folosească chatul pentru a pune întrebări, a-şi exprima părerea, a-şi ajuta 

colegii, a lucra în echipă pentru a exersa colaborarea. 

 

Instrumente pentru lecții online 

Poșta electronică - metodă asincronă de comunicare folosită cu un alt instrument. 

Trebuie adresele de mail instituţionale ale elevilor. Se poate crea un grup de mail 

folosind Google Groups (https://groups.google.com/).   

Chatul - metodă asincronă/sincron de comunicare folosită pentru transmiterea de 

mesaje scurte, fişiere, înregistrări. Exemplu: WhatsApp, autentificarea se 

https://www.isjgorj.ro/
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realizează pe baza numărului de telefon aplicaţia se foloseşte pe telefon sau 

calculator. 

Sistemul de stocare și partajare online a fișierelor – metodă asincronă de 

transmitere de informaţii stocată în fişiere. Permite încărcarea materialelor 

educaţionale în foldere şi partajarea lor cu elevii, permite şi încărcarea temelor 

elevilor.  

Google Drive 
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