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CENTRU SCOLAR SPECIAL PLOIESTI 

Prof itinerant: Anna Mancila 

APLICABILITATEA METODELOR ACTIV- PARTICIPATIVE LA ELEVII 

CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 Motto: „Nu vă mândriţi cu predarea unui 

număr mare de cunoştinţe. Stârniţi numai 

curiozitatea. Mulţumiţi-vă să deschideţi 

minţile, nu le supraîncărcaţi. Puneţi în ele 

scânteia.” 

   Anatole France 

 

 
Înainte de a trece la tema în cauză consider necesar definirea atât a termenului de 

metodă cât şi a celui de metode activ- participative.     

 Termenul metodă (conform DEX) derivă din două cuvinte greceşti (odos- „cale” şi 

metha- „spre”, „către”) şi are înţelesul de „drum (către)… “, „cale (spre)…”; un mod de 

„urmărire”, de cercetare a unui lucru; de căutare, de explorare a unui fenomen obiectiv în 

vederea aflării adevărului; drum parcurs în vederea atingerii unui scop, a obţinerii unui 

rezultat determinat.         

 Metodele activ- participative sunt proceduri care pornesc de la ideea că învăţarea 

este o activitate personală, care nu poate fi înlocuită cu nimic, iar cel care învaţă este 

considerat managerul propriei învăţări, al întregului proces de învăţare. Aceasta devine o 

activitate unică şi diferită de la o persoană la alta, fiind determinată de istoria personală a 

subiectului, de mediul din care provine dar şi de relaţiile sociale pe care acesta le dezvoltă.

 Metodele activ- participative presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorinţa de a 

observa, a explica, a explora, a descoperi. Sunt considerate activ- participative acele metode 

care mobilizează energiile elevului, care îl ajută să îşi concentreze atenţia, să- i stârnească 

curiozitatea. Metodele activ- participative pun accent pe cunoaşterea operaţională, pe 

învăţarea prin acţiune, aduc elevii în contact nemijlocit cu situaţiile de viaţă reală. Aceste 

metode au caracter educativ, exemplu: lectura independentă, dialogul euristic, învăţarea prin 
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explorare şi descoperire, discuţiile colective etc.     

 Prin urmare, învăţarea este o activitate personală, care aparţine individului; este un 

act personal care implică elevul în totalitate. Aceste metode se centrează exclusiv pe elev şi 

sunt descisive în formarea personalităţii acestuia.     

 Privind elevul ca subiect al învăţării, metodele activ- participative consideră că 

efectele instructive şi cele formative ale învăţământului sunt proporţionale cu nivelul de 

angajare şi participare ale acestuia în activitatea de învăţare; că în situaţia de învăţare el se 

implică făcând apel la aptitudinile intelectuale, care au la bază diferite capacităţi de învăţare; 

că fiecare dintre aceste capacităţi poate fi analizată din punct de vedere al proceselor mintale 

pe care le implică. A dezvolta anumite capacităţi presupune a provoca anumite tipuri de 

procese intelectuale. Acestea constituie resurse diferite ale fiecărui elev de a se implica în 

mod personal în actul învăţării.        

 E. Joiţa (2003) consideră ca fiind metode active, eficiente şi creative următoarele 

(apud Liliana Sacară 2006):         

 - expunerea;         

 - conversaţia;         

 - lucrul cu manualul;        

 - demonstraţia;         

 - observarea;         

 - exerciţiul;          

 - algoritmizarea;         

 - modelarea;         

 - studiul de caz;         

 - metodele de simulare (pp. 92- 93).      

 Alţi autori, clasifică metodele şi tehnicile interactive de grup, după funcţia 

didactică principală, în:         

 a. Metode de predare- învăţare interactivă în grup:    

  - metoda jigsaw/ mozaicului;       

  - metoda cascadei;        

  - metoda turnirului între echipe (TGT- Teams/ Games/ Toumaments); 

  - metoda piramidei;        



 3 

 b. Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare: 

   - harta cognitivă/ conceptuală;     

   - matricele;        

   - pânza de păianjăn;       

   - tehnica florii de nufăr;      

  c. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii:  

   - brainstorming;       

   - metoda pălăriilor gânditoare;     

   - masa rotundă;       

   - studiul de caz;       

   - philips 6/ 6;        

   - tehnica 6/ 3/ 5;       

   - tehnica focus- group;      

   - metoda frisco;       

  d. Metode de cercetare în grup:      

   - proiectul de cercetare;      

   - portofoliul de grup.       

 La acestea se mai adaugă: metoda Sinelg, explozia stelară, metoda cubului, metoda 

ciorchineleui, tehnica acvariului etc.       

 Consider că multe dintre acestea pot fi folosite cu succes şi în învăţământul special, 

(la elevii cu dificultăţi de învăţare), deoarece prin modul lor de aplicare pot trezi curiozitatea/ 

interesul elevilor.         

 Prin intermediul metodei ciorchinelui şi cu ajutorul elevilor putem realiza 

următoarea schemă pentru a înţelege operaţiile matematice.  
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Exemplu 1: 

  

            

      

 

 Jocul didactic este o metodă care asigură participarea activă a elevului la lecţie, 

sporindu- i interesul de cunoaştere. Un exerciţiu de matematică devine un joc atunci când 
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foloseşte un conţinut matematic accesibil şi atractiv, utilizează reguli de joc cunoscute şi 

respectate de elevi.          

 Introdus inteligent în structura lecţiei, jocul didactic poate să satisfacă nevoia “de joc” a 

copilului cu dificultăţi de învăţare, dar în acelaşi timp poate să uşureze înţelegerea, asimilarea 

cunoştinţelor şi formarea unor deprinderi de calcul matematic, realizând o îmbinare între învăţare 

şi joc.           

 Exemplu 2: Folosind numerele scrise pe fiecare balon realizaţi operaţii matematice al 

cărui rezultat vă este indicat. 
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Exemplu 3: Completaţi căsuţele libere:        

   

  

 Metodele activ-participative se pot folosi cu succes în cadrul oricărei discipline şi nu 

numai la limba şi literatura română sau matematică. Pentru a demonstra acest lucru voi prezenta 

un exemplu la istoria românilor, exerciţiu pentru clasa a IV-a. 

 Exemplu 4: Metoda cubului. Se foloseşte un cub mare pe feţele căruia se scrie câte o 

sarcină de lucru diferită.          

 Tema propusă- “Dacia în timpul stăpânirii romane”.     

 Descrie: Organizarea Daciei în timpul stăpânirii romane.    

 Compară: Asemănari între daci şi romani.      

 Asociază: Procesul de romanizare al dacilor cu un alt eveniment asemănător din istorie. 

 Analizează: Situaţia Daciei cu situaţia altor provincii romane.   

 Aplică: Explicarea lecţiei unui alt coleg.      

 Argumentează: Cucerirea Daciei de către romani a avut urmări negative/ pozitive?  
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În loc de concluzii… 
 

Învăţământul modern ne învaţă că “activ” este elevul care gândeşte, care depune un 

efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, căruia i se oferă posibilitatea de a afla 

singur cunoştinţele înţelegându- le, stocându- le şi aplicându- le în mod personal, care 

cercetează şi redescoperă adevărurile şi nu acela care reproduce mecanic materialul predat de 

cadrul didactic. Acest tip de învăţământ doreşte formarea de elevi capabili să rezolve orice 

situaţie problemă apărută în mod neaşteptat, care sunt capabili să îşi concentreze atenţia pe o 

activitate un timp mai îndelungat şi care sunt dispuşi să îşi dezvolte potenţialul de care 

dispune la maximum.          

 Pe parcursul activităţii didactice trebuie să facem din elev un participant activ în 

propriul proces de învăţare pregătit să- şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, prin 

angajarea găndirii şi mobilizarea tuturor funcţiilor intelectuale. Transmiterea cunoştinţelor 

trebuie să fie un fel de joc didactic pentru a atrage elevii să- şi le însuşească şi pentru a- i 

prinde în mrejele procesului instructiv- educativ.      

 În momentul în care decidem să devenim cadre didactice, suntem direct responsabili 

de educarea şi dezvoltarea elevilor/ copiilor cărora le vom fi educatori. În acest proces, avem 

un rol important deoarece de noi, de comportamentul nostru dar mai ales de metodele pe care 

le aplicăm depinde dezvoltarea şi implicarea elevilor în procesul instructiv- educativ. 

 Consider această temă foarte importantă atât pentru cariera didactică (vizând bunul 

mers al demersului didactic) cât şi pentru realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti, 

de a forma oameni liberi, personalizăţi autonome, creative şi tolerante. 
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