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Metode de stimulare a
interesului elevilor
pentru știință și
tehnologie
EUROPA  din ce in ce mai preocupata de stimularea
si cresterea  interesului elevilor pentru urmarea de
studii și cariere în Știinţe, Tehnologie, Inginerie și
Matematică (STIM) 

Pe agenda ministerelor educaţiei din întreaga
Europă este interesul de a promova o economie bazată
pe cunoaștere dinamică și inovatoare motiv pentru
care  depune eforturi pentru  direcţionarea unui număr
cât mai mare de tineri către cariere în domeniile
tehnice și știinţifice.

Comisia Europeană a înfiinţat Clusterul MST (pentru
Matematică, Știinţe și Tehnologie) pentru a facilita
dezvoltarea în aceste domenii. De asemenea există mai
multe studii Euridyce care s-au axat pe modul de a
îmbunătăţi sistemele de învăţămânnt în Europa, în
ceea ce privește educaţia în Știinţe, Tehnologie,
Inginerie și Matematică  - educaţia STIM.

Acest raport arată că pentru a face din educaţia șigh
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carierele STIM opţiuni viabile pentru tineri, se merge
pe două abordări:  

-  dezvoltarea unor programe de învăţământ și a
unor metode de predare eficiente și atractive  în
domeniile STIM; 

-Îmbunătăţirea pregătirii cadrelor didactice și
dezvoltarea profesională a acestora.

Unele ţări vest europene  au implementat strategii
naţionale sau au înfiinţat centre naţionale, regionale
sau locale  cu scopul de a îmbunătăţi calitatea predării
STIM și, în unele cazuri, de a crește nivelul de
popularitate a știinţei și tehnologiei – prin realizarea
unor campanii de promovare și a unor competiţii.

Alte abordări europene comune sunt:  
- crearea de reţele ale profesorilor și formatorilor

de cadre didactice, de multe ori la nivel regional, 
-punerea în aplicare a reformei curriculare și a

iniţiativelor care favorizează învăţarea bazată pe
cercetare (de exemplu, munca la proiecte trans-
disciplinare, tematice).

- iniţierea profesorilor în utilizarea metodelor
inovative, a resurselor digitale și a instrumentelor de
predare STIM, de multe ori prin eLearning.

- utilizarea pe scară largă a unor  programe de
formare continuă a cadrelor didactice dedicate în
special predării experimentale a știinţei. 

Un alt aspect deloc de neglijat  este acela al
trecerii de la viaţa școlară la cea profesională  prin
diverse metode, unele dintre cele mai populare fiind: 

- invitarea profesioniștilor (sau studenţilor) din
domeniile STIM în școli, pentru a încuraja interesul
elevilor către acestea

- efectuarea de vizite ale profesorilor și elevilor la
locuri de muncă din domeniile STIM (din industrie sau
din cercetare).  

Conform agendei Lisabona, actualmente atenţia în
materie de educaţie se axează pe nevoia Europei de a
stimula o economie bazată pe cunoaștere dinamică și
inovatoare, prin formarea de specialiști în domeniile
tehnice și  știinţifice. 

Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de
creșterea numărului de tineri care aleg studii și cariere
STIM, în special mărirea numărului de femei care
abordează astfel de studii și cariere profesionale.

Din Studiul Kearney rezultă că priorităţile celor 21
de ţări, chiar dacă în proporţii diferite, sunt: 

l modernizarea metodelor pedagogice, 
l consolidarea profilului profesional al cadrelor

didactice,
l asigurarea tranziţiei de la nivelul secundar la

cel superior; 
l promovarea parteneriatelor între școli,

universităţi și industrie, 
l îmbunătăţirea participării femeilor la studii și

cariere în domeniile STIM.

Exemplul Olandei este de remarcat in acest
demers.

In Olanda Ministerul Educaţiei și Știinţei a imple-
mentat Planului Delta pentru Știinţă și Tehnologie Delta
Plan Science and Technology (2004-2010), care vizează
promovarea educaţiei în știinţe și tehnologie pentru a
crește numărul angajaţilor calificaţi care pot contribui
la inovare, astfel încât, în anii următori, să fie acoperit
deficitul de oameni de știinţă și ingineri cu care se con-
fruntă ţara. 4



Planul Delta a fost  împărţit în cinci sub-programe,
fiecare vizând diferite nivele și tipuri de educaţie și de
pregătire pentru viaţa profesională. 

Un instrument important al planului Delta este Beta
Techniek Platform, platformă care oferă posibilitatea
școlilor, institutelor, centrelor de formare,
universităţilor și întreprinderilor de a colabora și de a-
și pune obiectivele  în domeniile STIM.

Pentru a continua această abordare, a fost lansat
Master Plan-ul pentru perioada 2011-2016 – o strategie
care își  propune să ofere tuturor copiilor cu vârste
între 2 și 14 ani posibilitatea de a-și dezvolta talentele
de cercetare, raţionamentul și capacitatea de
rezolvare rezolvarea a problemelor. 

De asemenea, Olanda are un plan de 5 ani 2011-
2016 pentru elevi și studenţi de 17 ani și peste, plan
care vizează investiţii în economia olandeză și
capacitatea de inovare a ţării prin înfiinţarea unor
centre vocaţionale în sistemul de învăţământ
profesional și a unor centre de expertiză în cadrul
sistemului de învăţămînt superior, co-finanţate de
industrie, pentru a acoperi lipsa de lucrători tehnici pe
piaţa olandeză a muncii.

Strategii didactice 
care contribuie la 

dezvoltarea 
capacităţilor 

creatoare

1. Metode si tehnici 
bazate pe experiență

1. Simulările

Această metoda plasează ,,persoanele care învaţă
în situaţia de a trăi o experienţă de învăţare similară
celei reale, fără ca prin aceasta să se producă și
consecinţele negative pe care experienţa reală le
poate avea” (Pânișoară, 2008, 376).

In cadrul metodei se parcurg următoarele etape
1. Determinarea obiectivelor de învăţare
2. Identificarea unor reguli de acţiune similare

celor din situaţiile reale
3. Obţinerea și organizarea resurselor și

materialelor necesare simulării
4. Dezvoltarea logisticii simulării, cum ar fi:

împărţirea colectivului în microgrupuri de lucru,
determinarea spaţiului de lucru pentru aceștia și
alocarea timpului necesar simulării.

5. Programarea unei discuţii sau a unei sesiuni în
care vor fi redactate rapoarte de activitate, unde
participanţii își pot exprima experienţa de simulare

Simularea poate fi efectuată individual, pe grupuri
sau cu întreaga clasă de elevi.

Utilizate sunt două tipuri de metode 
1. Metode si tehnici bazate pe experienţă
2. Metode si tehnici de invăţare prin 
colaborare (interactive)
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Avantaje: 
-   permite contactul elevului cu situaţii similare

celor reale;
- stimulează interesul elevilor;
- produce schimbări atitudinale și compor-

tamentale;
- implică utilizarea unor metode diferite (joc de rol,

exerciţiu, modelare, analiză de caz);
- dezvoltă gândirea critică și creativitatea elevilor;
- implică transferul de informaţii, experienţe,

strategii;
-  pregătește elevii pentru asumarea unor noi roluri

în viitor.

Dezavantaje: 
- uneori (mai ales în cazul disciplinelor socio-

umane), poate apărea refuzul de a participa al elevilor
sau implicare redusă a acestora în rezolvarea sarcinilor
propuse;

- consum mai mare de timp;
-  necesită un efort de pregătire important din

partea profesorului;
- activitatea de coordonare a unui demers de

simulare solicită un nivel minim de experienţă.

2. Tehnica scenariilor; 
Incidentul critic

2.1. Tehnica scenariilor

Este o metodă a dramatizării, propusă de I. O.
Pânișoară (2008, 371). Această metodă pornește de la
ideea că formatorul poate ,,dinamiza” implicarea
elevilor/cursanţilor, dacă aceștia îndeplinesc anumite
roluri necunoscute de ceilalţi.

In cadrul metodei se parcurg 
următoarele etape

- Împărţirea colectivului de elevi în grupuri: 
- Distribuirea rolurilor de către moderator: 
- Revenirea membrilor în cadrul grupului și in-

terpretarea rolului primit: 

Tehnica scenariilor presupune interacţiunea dintre
membrii care au diverse roluri. Pentru a dinamiza
activitatea, moderatorul poate da același rol mai
multor membri care fac parte din același grup.

Avantaje: 
- posibilitatea valori-

ficării competenţelor
fiecărui participant;

- dezvoltarea capaci-
tăţilor de comunicare.

Dezavantaje: 
- dificultăţi în ceea ce

privește îndeplinirea
rolului și a misiunii
primite;

- posibila apariţie a
unor conflicte între
participanţii ce au
aceleași roluri.



2.2. Incidentul critic

Această metodă constă în prezentarea unui incident
critic, care poate fi real sau imaginat. Elevii se vor
împărţi în tabere polare cu privire la ce anume trebuie
făcut în acea situaţie.

Etape: 
1. Prezentarea incidentului
2. Analiza incidentului de către fiecare par-

ticipant, prin adresarea de întrebări formatorului
3. Sinteza dezvoltată: 
- se realizează sinteza dezvoltată, la îndemnul

formatorului, de către unul dintre participanţi, pentru
întregul grup.

4. Delimitarea problemei: 
- participanţii încearcă să distingă problema reală,

explorând în profunzime ceea ce este furnizat prin
incidentul iniţial.

5.Decizia individuală: 
- fiecare participant ia o decizie personală pe care

o citește întregului grup;
- formatorul le cere tuturor să voteze cele mai bune

decizii.
6. Lucrări desfășurate în subgrupuri: 
- analiza motivaţiilor care stau la baza fiecărei

soluţii propuse.

7. Discuţie în plen: 
- conducătorii subgrupurilor prezintă în plen

concluziile la care au ajuns echipele lor.
8. Evaluarea: 
- evaluarea pornește de la schimburi de puncte de

vedere între participanţi;
- se fac extrapolări privind modul în care se pot

rezolva astfel de probleme în viaţa cotidiană.
9. Discuţie finală: 
- se verifică gradul de îndeplinire a obiectivelor

activităţii.

Avantaje: 
- confruntarea participanţilor cu situaţii concrete

de viaţă;
- valorificarea cunoștinţelor și capacităţilor elevilor

în contexte reale, realizând astfel legătura teoriei cu
practica;

- dezvoltarea cooperării;
- dezvoltarea capacităţii de luare a deciziilor;
- dezvoltarea gândirii și a operaţiilor acesteia.

Limite: 
- dificultăţi legate de alegerea unor incidente

critice semnificative;
- experienţa redusă a unora dintre participanţi

creează dificultăţi în adoptarea celei mai potrivite
decizii.

gh
id

7



3. Jurnalul cu dublă intrare
Este o tehnică prin care cursanţii stabilesc o

legătură între text și propria experienţă și cunoaștere

In cadrul metodei se parcurg 
următoarele etape: 

1. Lectura textului – cursanţii sunt solicitaţi de
către formator să citească cu atenţie un anumit text

2. Alegerea unui fragment semnificativ – fiecare
cursant va alege din textul respectiv un fragment care
a avut o influenţă semnificativă asupra sa ( a avut ecou
în experienţa personală sau contrazice informaţiile sale
anterioare în ceea ce privește acea problemă).

3. Realizarea jurnalului cu dublă intrare –
cursanţii vor primi o fișă care este împărţită în două
coloane:  pe prima coloană cursantul va descrie
fragmentul ales, pentru ca pe cea de-a doua coloană
să noteze comentariile, impresiile personale
referitoare la fragmentul respectiv; pentru
completarea celei de-a doua coloane sunt utile câteva
întrebări:  Care este motivaţia alegerii fragmentului
respectiv? Ce conexiuni se pot realiza între respectivul
fragment și experienţa proprie? Care sunt nelămuririle
în ceea ce privește acel text?

Avantaje: 
- dezvoltarea capacităţii de înţelegere a unui text;
- dezvoltarea gândirii;
- participarea activă a elevilor în actul lecturii;
- valorificarea experienţelor personale ale fiecărui

elev.

Dezavantaje: 
- riscul neimplicării unor elevi în activitate;
- lipsa exerciţiului prealabil poate duce la eșecul

tehnicii.

4. Metoda studiului de caz
Studiul de caz este o ,,metodă de confruntare

directă a participanţilor cu o situaţie reală, autentică,
luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set
de situaţii și evenimente problematice.” (Oprea,
2007).

Această metodă urmărește realizarea contactului
elevilor/cursanţilor cu realităţile complexe, autentice,
dintr-un domeniu dat și testarea gradului de opera-
ţionalitate a cunoștinţelor însușite și a capacităţilor
formate, în situaţii-limită.

Pentru ca o anumită situaţie să poată fi considerată
și analizată precum un ,,caz”, ea trebuie să aibă
anumite particularităţi: 

- să prezinte relevanţă în raport cu obiectivele
activităţii;

- să fie autentică;
- să fie motivantă, să suscite interes din partea

participanţilor;
- să deţină valoare instructivă în raport cu com-

petenţele profesionale, știinţifice, etice.

In cadrul metodei se parcurg 
următoarele etape

1. Prezentarea clară, precisă și completă a cazului,
în concordanţă cu obiectivele propuse

2. Clarificarea eventualelor neînţelegeri în legătură
cu acel caz

3. Studiul individual al cazului – elevii/cursanţii se
documentează, identifică soluţii de rezolvare a
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cazului, pe care le și notează.
4. Dezbaterea în grup a modurilor de soluţionare a

cazului – analiza diferitelor variante de soluţionare a
cazului; analiza critică a fiecăreia dintre acestea;
ierarhizarea soluţiilor.

5. Luarea deciziei în legătură cu soluţia cea mai
potrivită și formularea concluziilor

6. Evaluarea modului de soluţionare a cazului și
evaluarea participanţilor

Variante care au mai mare aplicabilitate: 
1. Metoda situaţiei (Case-Study-Method) implică o

prezentare completă a cazului, inclusiv a informaţiilor
necesare soluţionării acestuia.

2. Studiul analitic al cazului (Incidence Method)
presupune prezentarea completă a situaţiei existente,
dar informaţiile necesare soluţionării sunt redate
parţial sau deloc.

3. Elevii nu beneficiază de nicio prezentare
completă asupra situaţiei și nici nu primesc informaţiile
necesare rezolvării cazului-problemă; li se propun doar
sarcini concrete de rezolvat, urmând să se descurce
prin eforturi proprii.

Avantaje: 
- familiarizarea participanţilor cu situaţii concrete

de viaţă;
- valorificarea cunoștinţelor și capacităţilor elevilor

în contexte reale, realizând astfel legătura teoriei cu
practica;

- dezvoltarea cooperării;
- dezvoltarea gândirii și a operaţiilor acesteia;
- formarea și dezvoltarea competenţelor cognitive

și metacognitive;
- dezvoltarea competenţelor comunicaţionale;
- dezvoltarea capacităţii investigative;
- dezvoltarea capacităţii de luare a deciziilor.

Limite: 
- dificultăţi legate de alegerea unor cazuri

relevante;
- dificultăţi legate de accesul la sursele de

informare necesare soluţionării cazului;
- experienţa redusă a unora dintre participanţi

creează dificultăţi în găsirea soluţiei optime, cu efecte
nedorite în gradul de implicare motivaţională în
activitate;

- consum mare de timp.
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Metode și tehnici 
de învățare prin 
colaborare 
(interactive)
1. Metoda pălăriilor 
gânditoare

Metoda pălăriilor gânditoare, propusă de Edward de
Bono, presupune interpretarea de roluri de către elevi,
care își aleg una dintre cele șase pălării de culori
diferite, fiecare simbolizând altceva.

Elevii trebuie să cunoască bine semnificaţia fiecărei
culori și să își asume rolul sugerat de aceasta: 

1. pălăria albă este neutră, oferă o privire
obiectivă asupra faptelor discutate, limitându-se la a
da informaţii despre subiectul ales; această pălărie
semnifică gândirea obiectivă;

2. pălăria galbenă este cea care oferă o
perspectivă pozitivă asupra situaţiei; semnifică
gândirea optimistă;

3. pălăria roșie este cea care oferă o perspectivă
emoţională asupra faptelor abordate și semnifică
gândirea influenţată de afect;

4. pălăria verde exprimă idei noi și oferă o
perspectivă productivă asupra situaţiei; semnifică
gândirea creativă;

5. pălăria albastră este cea care exprimă controlul
procesului de gândire și supraveghează bunul mers al
lucrurilor; semnifică gândirea speculativă;

6. pălăria neagră este cea care oferă o perspectivă
sumbră, judecând faptele și semnifică gândirea
negativistă, critică.

Purtătorii celor șase pălării trebuie să intre perfect în
pielea personajelor, să gândească din perspective
pălăriei pe care o poartă. Pălăria poate fi purtată
individual, dar și colectiv.

Funcţionare: 
- Se oferă cazul propus spre a fi discutat și pălăriile

gânditoare elevilor.
- Cei care poartă pălăria albă trebuie să înceapă cu:

,,Faptele sunt următoarele….”
- Enunţurile celor care poartă pălăria roșie se

axează pe sentimente:  ,,Sentimentul meu este….”
sau ,,(Nu) Îmi place că….”

- Pălăria neagră poate începe cu:  ,,Nu e bine
pentru că….” sau ,,Ne expunem la un mare risc….”

- Cea galbenă insistă pe: ,,Beneficiile sunt
următoarele….”

- Cei care poartă pălăria verde se gândesc și la alte
alternative: ,,Ce-ar fi dacă….”

- Cei cu pălăria albastră încearcă să rezume: ,,Care
e următorul pas….” sau ,,Haideţi să rezumăm….”

Avantaje: 
- stimulează capacitatea de interrelaţionare și

respectul mutual;
- dezvoltă capacitatea de comunicare și capacitatea

de a lua decizii;
- dezvoltă mai ales inteligenţa interpersonală, dar

și cea lingvistică sau logico-matematică;
- dezvoltă gândirea;
- dezvoltă și exersează capacităţile empatice.

Limite: 
- există posibilitatea ca metoda să nu fie luată în

serios și să fie percepută ca o simplă activitate
recreativă;

- apare riscul identificării totale a elevilor cu una
dintre pălării și refuzul ulterior de a mai purta altă
pălărie;

- pot apărea conflicte între elevi.
10



2. Explozia stelară
Este cunoscută și sub numele metoda starbusting și

desemnează o metodă similară brainstorming-ului, cu
care, totuși, nu se confundă, deși presupune orga-
nizarea clasei de elevi într-un grup și stimulează
crearea de întrebări la întrebări, așa cum
brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.

Se scrie ideea sau problema de dezbătut pe o foaie,
apoi se înșiră în dreptul conceptului respectiv cât mai
multe întrebări care au legătură cu el. La început se
vor utiliza întrebări uzuale de tipul:  Cine?, Ce?, Când?,
Unde?, Din ce cauză?, care, ulterior, pot da naștere
altor întrebări complexe.

Etape: 
1. Propunerea problemei
2. Organizarea clasei în mai multe grupuri,

fiecare dintre acestea notând problema pe o foaie de
hârtie

3. Elaborarea, în fiecare grup, a unei liste cu
întrebări diverse, care au legătură cu problema de
discutat

4. Comunicarea rezultatelor activităţii de grup
5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări și

aprecierea muncii în echipă

Avantaje: 
-  este una dintre cele mai relaxante și mai plăcute

metode didactice;
-  stimulează creativitatea individuală și de grup;
-   este ușor de aplicat oricărui tip de colectiv de

elevi, indiferent de vârsta sau de caracteristicile
individuale ale elevilor;

-  dezvoltă spiritul de cooperare și de competiţie;
-  creează posibilitatea contagiunii ideilor;
-  dezvoltă spontaneitatea și creativitatea de grup,

dar și abilităţile de lucru în echipă;
-  pune accentul pe stimularea fiecărui participant

la discuţie;
-  nu necesită acordarea unei perioade prea mari de

timp pentru explicaţii prealabile, întrucât este foarte
ușor de înţeles de către toţi elevii.
Limite: 

-  necesită timp îndelungat pentru aplicare;
-  lipsa implicării din partea unor elevi.

3. Metoda piramidei
Metoda piramidei sau a ,,bulgărelui de zăpadă” are

la bază împletirea activităţii individuale cu cea
desfășurată în cadrul grupurilor. Ea constă în
încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului
într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la
rezolvarea unei sarcini sau a unei probleme date
(Oprea, 2007).

Etape: 
1. Faza introductivă: sunt prezentate datele

problemei de către cadrul didactic.
2. Faza lucrului individual: 
- într-un interval de cinci minute, fiecare elev

încearcă să soluţioneze problema, lucrând singur;
- elevii notează întrebările ce apar în legătură cu

problema luată în studiu.
3. Faza lucrului în perechi: 
- elevii formează perechi și discută soluţiile

identificate în etapa anterioară;
- elevii solicită colegilor răspunsuri la întrebările

identificate anterior.
4. Faza reuniunii în grupe mai mari: 
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- perechile se reunesc și alcătuiesc două grupe
mari, cu număr egal de participanţi;

- se discută soluţiile de rezolvare a problemei
identificate în etapa a treia;

- se găsesc răspunsuri la întrebările nesoluţionate.
5. Faza raportării soluţiilor în colectiv: 
- se analizează, la nivelul întregii clase, soluţiile

găsite;
- soluţiile pot fi scrise pe tablă pentru a putea fi

văzute de toţi și comparate unele cu celelalte;
- se dau răspunsuri la întrebările nesoluţionate, de

data aceasta cu ajutorul cadrului didactic.
6. Faza decizională: 
- se alege soluţia cea mai potrivită de rezolvare a

problemei;
- se formulează concluzii cu privire la demersurile

elevilor.

Avantaje: 
- dezvoltă învăţarea prin cooperare;
- stimulează manifestarea spiritului de echipă;
- dezvoltă capacităţile comunicaţionale;
- dezvoltă capacitatea de analiză, de

argumentare;
- sporește încrederea în forţele proprii.

Limite: 
- contribuţia fiecărui participant poate fi greu de

apreciat;
-  lipsa implicării din partea unor elevi și

transferul responsabilităţilor acestora către colegi.

4. Ghidul de anticipație
Este o tehnică menită ”să readucă în mintea

elevilor cunoștinţe anterioare legate de o anumită
temă, să le stârnească interesul și să îi determine să-
și stabilească scopuri pentru investigaţia pe care
urmează să o realizeze.” (Steele, Meredith, Temple)

Etape: 
1. Reactualizarea cunoștinţelor și stabilirea

scopurilor: 
- reactualizarea cunoștinţelor anterioare ale

elevilor în ceea ce privește tema pusă în discuţie;
- stabilirea scopurilor pentru investigaţia ce

urmează a fi realizată.
2. Prezentarea termenilor-cheie: 
- cadrul didactic alege patru-cinci termeni-cheie,

pe care îi notează pe tablă.
3. Gruparea elevilor în perechi
4. Anticiparea (identificarea relaţiilor): 
- li se solicită elevilor, timp de cinci minute, să

decidă prin brainstorming, ce relaţie poate exista între
acești termeni și cum vor fi puși ei în relaţie în textul
pe care urmează să-l citească.

5. Lectura textului și controlul
- în momentul în care perechile ajung la o concluzie

privind relaţia dintre termeni, cadrul didactic le cere
să citească textul cu atenţie, pentru a putea vedea
dacă termenii  apar în relaţia anticipată de ei.

Avantaje: 
l dezvoltarea capacităţii de anticipare;
l valorificarea cunoștinţelor anterioare ale

elevului;
l dezvoltarea capacităţilor de comunicare și de

lucru în perechi;
l valorificarea întregii experienţe anterioare a

elevului;
12



l dezvoltarea gândirii și a operaţiilor acesteia.
Limite: 

l lipsa exerciţiului poate conduce la ineficienţa
tehnicii, la primele aplicări;

l cadrul didactic trebuie să aleagă cu grijă
termenii-cheie, pentru că pot apărea dificultăţi în a
stabili relaţii între aceștia.

5. Tehnica ciorchinelui
Ciorchinele este o tehnică eficientă de predare-

învăţare care încurajează elevii să gândească liber și
deschis. Ciorchinele este un tip de ,,brainstorming”
prin care se stimulează evidenţierea legăturilor dintre
idei; reprezintă o modalitate de a construi sau realiza
asociaţii noi de idei sau de a revela noi sensuri ale
ideilor. Ciorchinele este o ,,strategie de găsire a căii
de acces la propriile cunoștinţe, înţelegeri sau
convingeri legate de o anumită temă” (Steele,
Meredith, Temple).

Etape: 
1. Prezentarea cuvântului-cheie sau a

propoziţiei-nucleu – cadrul didactic scrie un cuvânt sau
o propoziţie-nucleu în mijlocul tablei.

2. Explicarea regulilor pe care le presupune

tehnica – cadrul didactic le oferă elevilor explicaţiile
necesare; îi încurajează pe elevi să scrie cuvinte sau
sintagme în legătură cu tema pusă în discuţie.

3. Realizarea propriu-zisă a ciorchinelui – cadrul
didactic le cere elevilor să lege cuvintele sau ideile
produse de cuvântul sau propoziţia-nucleu prin linii
care evidenţiază conexiunile între acestea, realizând
astfel o structură în formă de ciorchine.

4. Reflecţia asupra ideilor emise și conexiunilor
realizate.
Reguli: 

- notarea tuturor ideilor legate de tema respectivă;
- lipsa judecăţii ideilor expuse;
- dintr-o idee dată pot apărea alte idei, astfel se

pot construi ,,sateliţi” ai ideii respective;
- apariţia legăturilor numeroase și variate între idei.

Avantaje: 
- fixarea ideilor și structurarea informaţiilor;
- înţelegerea ideilor;
- poate fi aplicată atât individual (chiar și la

evaluare), cât și la nivelul întregii clase, pentru
sistematizarea și consolidarea cunoștinţelor;

- în etapa de reflecţie, elevii pot fi ghidaţi, prin
intermediul unor întrebări, în ceea ce privește
gruparea informaţiilor în funcţie de anumite criterii.
Limite: 

- enunţarea unor idei și urmarea unor piste
nerelevante pentru tema propusă;

- timpul îndelungat necesar pentru aplicare;
- posibila implicare inegală a elevilor în activitate.
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6. Știu/Vreau să știu/
Am învățat
Etape:  

1. Prezentarea temei activităţii
2. Împărţirea colectivului de elevi în grupe: 
- cadrul didactic împarte clasa pe grupe/perechi,

cerându-le elevilor să întocmească o listă cu tot ceea
ce știu despre tema dată.

3. Împărţirea fișelor-suport: 
- elevii primesc fișe pe care este prezentat un

tabel: 

ȘTIU VREAU  SĂ ȘTIU AM  ÎNVĂŢAT

4. Completarea coloanelor ,,Știu” și ,,Vreau să
știu” de pe fișele-suport: 

l În prima coloană elevii notează informaţiile
pe care grupele/perechile le consideră cunoscute.
Acest lucru presupune realizarea unui brainstorming
în ceea ce privește cunoștinţele pe care elevii dejà le
posedă în legătură cu subiectul pus în discuţie. Tot în
această etapă are loc o activitate de categorizare.
Solicitându-i pe elevi să identifice lucrurile pe care le
știu, îi ajutăm să-și îndrepte atenţia și asupra acelor
lucruri pe care nu le știu.

l În a doua coloană elevii vor nota întrebările
care apar în legătură cu tema abordată. Aceste
întrebări au un rol semnificativ în orientarea și
personalizarea lecturii. În această etapă se poate
implica și cadrul didactic.

5. Lectura individuală a textului: 
- elevii vor citi individual textul.
6. Completarea coloanei ,,Am învăţat” de pe

fișele-suport: 
- în a treia coloană se trec răspunsurile găsite în

text la întrebările formulate anterior;
- elevii vor bifa acele întrebări care și-au găsit

răspunsul în urma lecturii textului.
7. Compararea cunoștinţelor anterioare cu

întrebările și răspunsurile primite
8. Etapa discuţiilor finale și a concluziilor

Avantaje: 
- realizarea unor lecturi active;
- dezvoltarea și exersarea capacităţii de

categorizare;
- creșterea motivaţiei pentru implicarea elevilor

în activitate;
- stimularea creativităţii elevilor;
- retenţie bună a cunoștinţelor prezentate în

cadrul textului.
Limite: 

- dificultăţi în formularea unor întrebări relevante
în legătură cu tema propusă;

- cadrul didactic trebuie să-și exercite foarte bine
rolurile de organizator și facilitator, astfel încât
activitatea să poată parcurge toate etapele și să-și
atingă obiectivele;

- poate fi obositoare și solicitantă pentru
participanţi. 14



7. Metoda SINELG
(Sistemul Interactiv de Notare pentru 

Eficientizarea Lecturii și Gândirii)
Etape: 

1. Prezentarea temei și a textului ce urmează a
fi lecturat

2. Inventarierea cunoștinţelor dejà posedate în
legătură cu textul: 

- înainte de începerea lecturii, elevilor li se cere
să noteze tot ceea ce cred că știu referitor la ceea ce
va fi prezentat în text.

3. Notarea ideilor: 
- ideile sunt notate de către moderator la tablă

sau pe flip-chart.
4. Lectura textului: 
- Elevii primesc textul pe care îl au de lecturat.

Lectura trebuie să fie însoţită de adnotări marginale
cu anumite semnificaţii: 

- semnul ,,√” (bifă) – conţinutul confirm
cunoștinţele sau opiniile elevului;

- semnul ,,-” (minus) – conţinutul textului infirm
opiniile lor;

- semnul ,,+” (plus) – informaţia citită este nouă;
- semnul ,,?” (semnul întrebării) – se consideră că

un anumit aspect este tratat confuz sau există un
anumit aspect despre care elevii ar dori să afle mai
multe informaţii.

5. Realizarea unui tabel sintetic, cu rubricile: 

6. Înţelegerea (realizarea sensului) și
monitorizarea înţelegerii: 

- elevii trebuie să realizeze o monitorizare a
propriei înţelegeri, introducând noile informaţii în
schemele de cunoaștere pe care dejà le posedă;

- elevii realizează corelaţii între noile informaţii și
cele cunoscute;

- se încurajează stabilirea de scopuri, analiza
critică, analiza comparativă și sinteza.

7. Reflecţia: 
- în această etapă se revine la ideile emise la

începutul activităţii;
- au loc discuţii în

legătură cu acestea (ce idei
au fost confirmate, ce idei
au fost infirmate);

- elevii își consolidează
cunoștinţele noi și își
restructurează active
corpusul cunoștinţelor deja
cunoscute, în vederea
integrării noilor concepte;

- în această etapă se însușesc cu adevărat
cunoștinţele noi, are loc procesul învăţării durabile.

8. Discuţii finale

Avantaje: 
l implicarea activă a elevilor în actul învăţării;
l dezvoltarea creativităţii participanţilor (în

timpul primei etape);
l realizarea unei lecture profunde, conștiente;
l formarea și dezvoltarea capacităţii

reflective;
l dezvoltarea capacităţilor de transfer și de

reorganizare a cunoștinţelor;
l înţelegerea textului lecturat;
l monitorizarea nivelului de înţelegere pe

parcursul lecturii textului;

√ - + ?

cunoștinţe confirmate cunoștinţe infirmate  cunoștinţe noi, cunoștinţe incerte, 
de text de text neîntâlnite până acum confuse,care merită 

să fie cercetate
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l restructurarea cunoștinţelor, prin intermediul
comparaţiei între ideile exprimate în text cu cele
deţinute deja de către elevi etc.
Limite: 

l lipsa de concentrare a elevilor poate duce la
eșecul metodei;

l apariţia unor ambiguităţi, confuzii.

8. Metoda Frisco
Această metodă are la bază interpretarea de către

participanţi a unui rol specific, care să acopere o
anumită dimensiune a personalităţii, abordând o
problemă din mai multe perspective. Astfel, membrii
grupului vor trebui să joace, fiecare, pe rând, rolul
conservatorului, rolul exuberantului, rolul pesimistului
și rolul optimistului.

Scopul acestei metode este acela de a identifica
problemele complexe și dificile și de a le rezolva în
mod eficient.

Etape: 
1. Identificarea problemei: cursanţii și formatorul

identifică o problemă și o propun spre analiză.
2. Organizarea colectivului: 
- în această etapă se stabilesc rolurile –

conservatorul, exuberantul, pesimistul și optimistul –
și cine va interpreta aceste roluri;

- rolurile pot fi abordate individual sau, în cazul
colectivelor numeroase, același rol poate fi jucat de
mai mulţi participanţi concomitent, aceștia formând o
echipă.

3. Dezbaterea colectivă: 
- conservatorul are rolul de a aprecia meritele

soluţiilor vechi, pronunţându-se pentru menţinerea lor,
fără a exclude, însă, posibilitatea unor eventuale
îmbunătăţiri;

- exuberantul privește către viitor și emite idei
aparent imposibil de aplicat în practică, asigurând un
cadru imaginativ-creativ, inovator și stimulându-i pe
ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile;

- pesimistul este cel care nu are o părere bună
despre ce se discută, cenzurând ideile și soluţiile
iniţiale propuse. El relevă aspectele nefaste ale
oricăror îmbunătăţiri;

- optimistul combate ideile enunţate de pesimist,
încurajând participanţii să vadă lucrurile dintr-o
perspectivă reală, concretă și posibil de realizat. El
găsește fundamentări realiste și posibilităţi de
realizare a soluţiilor propuse de către exuberant și
stimulează participanţii să gândească pozitiv.

4. Faza sistematizării ideilor emise și a
concluzionării asupra soluţiilor găsite: 

- sistematizarea ideilor principale;
- formularea concluziilor cu privire la modul de

soluţionare a problemei iniţiale.

Avantaje: 
- manifestarea capacităţii empatice și a spiritului

critic;
- dezvoltarea gândirii, imaginaţiei, creativităţii;
- exersarea capacităţii de comunicare;
- dezvoltarea capacităţii de argumentare și con-

traargumentare, conform rolului deţinut;
- dezvoltarea capacităţii de relaţionare a 16



participanţilor;
- dezvoltarea respectului faţă de opiniile celorlalţi;
- formarea și dezvoltarea capacităţii de luare a

deciziilor.
Limite: 

- posibilitatea apariţiei unor conflicte între elevi;
- imposibilitatea găsirii unor soluţii adecvate de

rezolvare a problemei, conform rolului jucat;
- neimplicarea tuturor elevilor, în măsură egală, în

cadrul activităţii.

9. Cubul
Valorizează activităţile și operaţiile de gândire

implicate în învăţarea unui conţinut.
Se folosește în scopul explorării unui subiect din mai

multe perspective.
Oferă o abordare complexă și integratoare.

Etape: 
1. Propunerea temei activităţii
2. Împărţirea colectivului de elevi în 6 grupuri
3. Oferirea de explicaţii elevilor: 
- cadrul didactic va construi, singur sau împreună

cu elevii, un cub din hârtie pe care va nota cerinţe,
folosind fiecare dintre cele șase suprafeţe ale acestuia:
Descrie!, Compară!, Asociază!, Analizează!, Aplică! și
Argumentează pro şi contra!

4. Rezolvarea   sarcinilor activităţii: 
- fiecare dintre cele 6 grupuri va trata tema propusă

dintr-o anume perspectivă, astfel: 
Grupa 1:  descrie
Grupa 2:  compară
Grupa 3:  asociază
Grupa 4:  analizează
Grupa 5:  aplică
Grupa 6:  argumentează pro şi contra
5. Prezentarea temei din perspective fiecăruia

din cele 6 grupuri
- fiecare grup prezintă tema din perspectiva pe care

a abordat-o
6. Discuţii finale în legătură cu tema abordată

Avantaje: 
l Dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză,

aplicare, transfer, argumentare ale elevilor;
l Formarea unei imagini globale asupra

problemei abordate;
l O mai bună înţelegere a problemei abordate,

având în vedere cele șase perspective luate în calcul;
l Motivarea elevilor pentru participarea la

activitate;
l Activizarea elevilor;
l Dezvoltarea capacităţilor comunicaţionale.

Limite: 
l Având în vedere faptul că fiecare grupă are

de abordat o altă perspectivă, este posibilă tratarea
superficială a celorlalte perspective propuse;

l Consum mare de timp;
l Posibilitatea apariţiei dezordinii în timpul

activităţii;
l Neimplicarea tuturor elevilor în rezolvarea

sarcinilor din cadrul fiecărui grup.
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10. Tehnica 6/3/5 (brainwriting)

Este asemănătoare brainstorming-ului, numai că se
realizează în scris. Ideile noi se scriu pe foile de hârtie
care circulă între participanţi.

Tehnica se numește 6/3/5 pentru că există 6
participanţi în grupul de lucru, care notează pe o foaie
de hârtie câte 3 soluţii fiecare, la o problemă dată,
timp de 5 minute.

Etape: 
1. Împărţirea clasei în grupe
2. Formularea problemei și explicarea

modalităţii de lucru: 
- fiecare grupă primește câte o fișă de lucru

împărţită în trei coloane, astfel: 
PROBLEMA:

Ideea 1 Ideea 2 I deea 3
Cursant 1   
Cursant 2   
Cursant 3   
Cursant 4   
Cursant 5   
Cursant 6  

3. Desfășurarea activităţii de grup:
- pentru problema dată, fiecare dintre 6

participanţi are de notat pe fișă 3 soluţii, într-un timp
maxim de 5 minute;

- fișele migrează apoi de la stânga la dreapta, până
ajung la posesorul iniţial;

- cel care a primit foaia colegului din stânga citește
soluţiile deja notate și încearcă să le codifice în mod
creativ, prin formulări noi, adaptându-le,
îmbunătăţindu-le și reconstruindu-le continuu.

4. Analiza soluţiilor și reţinerea celor mai bune

Avantaje: 
l stimularea creativităţii;
l dezvoltarea gândirii critice și a capacităţii de

argumentare;
l participarea activă a tuturor

elevilor/cursanţilor, chiar și a celor introvertiţi;

l formarea și dezvoltarea capacităţii
reflective;

l stimularea participanţilor în a realiza
analize, comparaţii, generalizări;

l combinarea muncii individuale cu cea pe
grupe;

l reducerea timpului de aplicare, în
comparaţie cu brainstorming-ul: 
Limite: 

l posibilitatea apariţiei unor ,,timpi morţi”
pentru membrii grupurilor, în momentul în care fișa
de brainwriting se află la un alt membru;

l apariţia unor fenomene de contagiune
negativă a ideilor și a unui blocaj creativ;

l se neglijează tratarea diferenţiată  a
elevilor, pentru că unii au nevoie de mai mult de 5
minute pentru a găsi soluţii creative și valoroase.

11. Brainstorming-ul
Metoda brainstorming-ului (asalt de idei, furtună în

creier) are drept scop emiterea unui număr cât mai
mare de soluţii, de idei, privind modul de rezolvare a
unei probleme, în vederea obţinerii, prin combinarea
lor, a unei soluţii complexe, creative, de rezolvare a 18



problemei puse în discuţie.
Este o metodă de rezolvare creativă a problemelor,

iniţiată de A. Osborn în 1948.
Această metodă se bazează pe patru principii

fundamentale: 
- căutarea în voie a ideilor;
- amânarea judecăţii ideilor;
- cantitatea mare de idei;
- schimbul fertil de idei.
Se desfășoară în cadrul unui grup de participanţi nu

foarte numeros (maxim 30 de elevi/cursanţi), iar
profesorul trebuie să-și asume rolul de moderator.

Durata optimă pentru o ședinţă de brainstorming
este de 20-45 de minute.

În cadrul brainstorming-ului se respectă un set de
reguli foarte importante: 

l toate ideile au caracter de cunoștinţe și vor fi
tratate ca atare de către participanţi;

l exprimarea ideilor mai neobișnuite de către
participanţi va fi încurajată de moderatorul
discuţiilor;

l nu se va critica nicio sugestie;
l se încurajează combinaţiile de idei,
l regulile activităţii de brainstorming vor fi

afișate într-un loc de unde să poată fi văzute de
către toţi participanţii;

l momentele de tăcere (inevitabile) vor fi
depășite de moderator prin refocalizarea pe o idee
emisă anterior, cerând participanţilor extinderea,
modificarea/remodelarea acesteia;

l se solicită idei membrilor ,,tăcuţi” ai
grupului, ceea ce-i investește pe aceștia cu structură
de rol și de putere;

l se pot folosi pauzele cu rolul de a remotiva
discuţia;

l calitatea este mai puţin importantă decât
cantitatea, dar aceasta nu trebuie să-i oprească pe
membrii grupului să  gândească creativ și inteligent.

Etape: 
1. Etapa de pregătire care cuprinde: 
-  faza de organizare;
- faza de antrenament creativ;
- faza de pregătire a ședinţei.
2. Etapa productivă, de emitere de alternative

creative: 
- stabilirea temei de lucru, a problemelor de

dezbătut;
- faza de soluţionare a problemelor formulate.
3. Etapa selecţiei ideilor emise, care favorizează

gândirea critică: 
- analiza listei de idei emise și evaluarea gândirii

critice;
- faza optării pentru soluţia finală.

Avantaje: 
l stimularea creativităţii;
l dezvoltarea gândirii critice și a capacităţii de

argumentare;
l dezvoltarea competenţelor de comunicare;
l formarea și dezvoltarea capacităţii

reflective;
l participarea activă a tuturor

elevilor/cursanţilor;
l sporirea încrederii în sine și a spiritului de

iniţiativă;
l dezvoltarea unui climat educaţional pozitiv.

Limite: 
l consum mare de timp;
l reușita metodei depinde de calităţile

moderatorului de a conduce discuţia în direcţia
dorită;

l poate fi obositoare și solicitantă pentru
participanţi;

l propune soluţii posibile de rezolvare a
problemei, nu și o rezolvare efectivă a acesteia.
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12. Creioanele la mijloc
Reprezintă o tehnică de învăţare prin colaborare,

care asigură, o dată în plus, implicarea fiecărui elev în
activitatea de grup.

Etape: 
1. Constituirea grupurilor de învăţare prin

colaborare
- se formează grupuri compuse din 3-7 membri.
2. Precizarea sarcinii de învăţare și a regulilor

specifice activităţii în grup
- se specifică sarcina de lucru;
- se anunţă regulile ce trebuie respectate: 
l expunerea ideilor de către fiecare elev din

grupul de învăţare prin colaborare este însoţită de
plasarea creionului pe masă (bancă);

l elevul care a luat cuvântul o dată, nu mai
are dreptul să intervină decât după ce toate
creioanele se află pe masă (în acest moment fiind
evident faptul că fiecare membru al grupului a avut
prilejul să-și exprime punctul de vedere asupra temei
dezbătute sau problemei propuse spre rezolvare);

l toţi membrii grupului sunt egali și nimeni nu
are voie să domine.

3. Cooperarea pentru realizarea sarcinii de
învăţare

- elevii se implică în mod egal și colaborează pentru
realizarea sarcinii propuse, respectând regulile
menţionate de către profesor.

4. Prezentarea și evaluarea rezultatelor
învăţării

- se prezintă rezultatele/produsele fiecărui grup de
învăţare prin colaborare;

- tehnica poate dobândi și valenţe evaluative, caz
în care profesorul poate alege un creion și poate
întreba în ce a constat contribuţia posesorului acelui
creion la rezolvarea sarcinii de lucru.

Avantaje: 
- formarea și consolidarea deprinderii de ascultare

activă;
-  dezvoltarea competenţelor de relaţionare;
- dezvoltarea competenţelor de comunicare;
- participarea activă, implicarea tuturor elevilor în

realizarea sarcinilor propuse;
- stimularea eforturilor de intercunoaștere și

autocunoaștere;
- formarea și dezvoltarea capacităţii de cooperare,

a spiritului de echipă;
- dezvoltarea capacităţii argumentative;
- dezvoltarea competenţelor cognitive;
- dezvoltarea inteligenţei interpersonale;
- promovarea interînvăţării;
- formarea și dezvoltarea capacităţii reflective;
- dezvoltarea gândirii critice și creative;
- dezvoltarea bazei motivaţionale a învăţării;
- consolidarea încrederii în propriile forţe;
- dezvoltarea responsabilităţii individuale etc.

Limite – în absenţa monitorizării  atente: 
- abordarea superficială a sarcinii de învăţare;
- apariţia unor conflicte între membrii grupurilor;
- dependenţa de grup a unora dintre elevi;
- marginalizarea celor care au alte opinii;
- crearea unui climat educaţional caracterizat
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13. Interviul în trei trepte
Este o tehnică de învăţare prin colaborare, în care

partenerii se intervievează reciproc, în legătură cu un
anumit subiect.

Etape: 
1. Distribuţia elevilor în microgrupuri
- se formează microgrupuri compuse din 3 elevi.
2. Precizarea temei interviului și a rolurilor

implicate
- se precizează cele trei roluri pe care elevii trebuie

să și le asume rând pe rând:  intervievator, intervievat,
observator (motiv pentru care Interviul în trei trepte
este întâlnit și sub denumirea Tehnica I I O);

- se descrie tehnica – de exemplu, dacă iniţial
elevul A îl intervievează pe B, iar C înregistrează, în
scris, principalele aspect ale discuţiei, ulterior rolurile
se schimbă, astfel încât fiecare membru al
microgrupului să exerseze cele trei roluri;

- se stabilește tema interviului în funcţie de
momentul aplicării acestei tehnici în cadrul lecţiei;

- se poate utiliza următoarea structură: 

l pentru a verifica tema – Care au fost
punctele cheie ale temei pe care aţi pregătit-o
pentru astăzi? sau Care a fost cea mai interesantă
parte a temei (sau cea mai dificilă)?;

l pentru a anticipa conţinutul ce urmează a fi
abordat – Ce aspecte aţi dori să discutaţi cu referire
la această problemă? sau Ce știţi deja despre această
temă?;

l pentru a împărtăși din experienţa personală
sau pentru a exprima opinii – Dacă v-aţi putea
întoarce în trecut, ce epocă aţi alege? Ce schimbări
sociale aţi face?;

l pentru a discuta diverse aspecte (concepte) –
Cum se preocupă familia voastră de problemele
mediului? sau Care este ipoteza voastră în acest
moment?;

l pentru a rezuma ceea ce s-a predat în cadrul
lecţiei – Care vi s-a părut cea mai semnificativă idee?
De ce? sau Ce veţi face pentru a aplica ceea ce aţi
învăţat astăzi? etc.

3. Realizarea interviului
- membrii microgrupurilor exersează, alternativ,

rolurile de intervievator, intervievat și observator,
respectând tema propusă.

4. Valorificarea rezultatelor interviului
- cadrul didactic poate solicita prezentarea

sintetică a rezultatelor obţinute în fiecare microgrup,
pentru a fi valorificate în abordarea subiectului lecţiei
sau, în funcţie de tema interviului, colectează
înregistrările scrise ale elevilor și, pe baza lor, își
construiește următorul demers didactic.

Avantaje: 
- formarea și consolidarea deprinderii de ascultare

activă;
- dezvoltarea competenţelor de relaţionare;
- dezvoltarea competenţelor de comunicare;
- participarea activă, implicarea tuturor elevilor în

realizarea sarcinilor propuse;
- stimularea eforturilor de intercunoaștere și

autocunoaștere;
- formarea și dezvoltarea capacităţii de cooperare,

a spiritului de echipă;
- dezvoltarea capacităţii argumentative;
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- formarea și dezvoltarea competenţelor de evalure
și autoevaluare;

- formarea și dezvoltarea competenţelor
metacognitive etc.
Limite:  

- ironizarea unor elevi,
- instalarea complexului de inferioritate sau

superioritate în cazul unor elevi;
- ,,contaminarea” sau gândirea asemănătoare;
- dezinteres, neseriozitate manifestată de unii

elevi;
- devierea interviului de la tema propusă;
- manifestarea și preluarea unor comportamente

negative etc.

14. Fishbowl (tehnica acvariului)
Tehnica acvariului sau metoda interacţiunii

observate ,,urmărește ca elevii/studenţii implicaţi să
fie puși, alternativ, în dublă ipostază:  pe de o parte
participanţi activi la o dezbatere, pe de altă parte,
observatori ai interacţiunilor care se
produc”(Pânișoară, 2008, 360)

Etape: 
1.  Dispunerea mobilierului – scaunele sunt așezate

în două cercuri concentrice.
2.  Constituirea grupurilor de participanţi
- Elevii sunt invitaţi să aleagă scaunul unde doresc

să se așeze;

- Este necesară prezenţa altui cadru didactic, plasat
în exteriorul cercurilor, care va avea rol de observator.
El va înregistra preferinţele elevilor pentru anumite
locuri, va corela aceste opţiuni cu datele pe care le
deţine deja despre participanţi, va observa modul de
soluţionare a eventualelor conflicte etc.

- Participanţii aflaţi în cercul din interior vor
constitui grupul de discuţie, iar cei plasaţi în cercul din
exterior – grupul de observatori.

3. Prezentarea sarcinilor de lucru și stabilirea
regulilor

- Elevii din cercul interior vor dezbate timp de 8-10
minute, o problemă controversată;

- Se comunică elevilor din grupul de discuţie câteva
reguli de bază: 

l Susţinerea unor idei pe bază de argumente;
l Exprimarea acordului cu alt vorbitor impune

precizarea unor argumente concrete și suficiente;
l Exprimarea dezacordului presupune

respectarea aceleiași condiţii.

Observaţie:  se pot stabili, de comun acord cu
elevii, și alte reguli. Elevii din grupul de observatori
vor primi fișe/protocoale de observare în care vor
înregistra date privind relaţiile dezvoltate în cadrul
grupului de discuţie, contribuţia fiecărui elev din
cercul interior la dezbatere, consensul sau conflictele
generate de subiectul analizat, modalităţile de
surmontare a acestora, reacţiile participanţilor la
discuţie etc.

4. Realizarea sarcinilor de lucru (dezbaterea și
observarea)

- Elevii din cele două grupuri realizează sarcinile
distribuite:  dezbaterea temei propuse, respectiv
completarea fișei/protocolului de observare.

5. Prezentarea observaţiilor
- Elevii din cercul exterior prezintă datele

înregistrate în fișa de observare.
6. Inversarea rolurilor (și reluarea etapelor 3-5)
- Elevii schimbă locurile;
- Se lansează o altă idee controversată pe care

elevii din cercul interior trebuie să o dezbată;
- Elevii din cercul exterior primesc fișele de

observare.
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În funcţie de apartenenţa la un anumit grup (grupul
de discuţie sau grupul de observatori), elevii vor realiza
diverse acţiuni specifice, redate astfel: 

Grupul de observatori:  observă, ascultă, anal-
izează, compară, descrie, reactualizează, sintetizează,
evaluează, formulează aprecieri, expune, explică.

Grupul de discuţie: ascultă activ, reflectează,
analizează, compară, combină, continuă, formulează,
argumentează, rezolvă, asociază, reacţionează, dez-
voltă, explică, mediază, sintetizează, concluzionează.

Cadrul didactic își va asuma următoarele roluri:
observator, motivator, ghid, facilitator, consultant,
suporter, mediator, coordonator etc.

Avantaje ale metodei: 
- Formarea și consolidarea deprinderii de ascultare

activă;
- Formarea și dezvoltarea capacităţii reflective;
- Dezvoltarea gândirii critice și creative;
- Dezvoltarea competenţelor de relaţionare;
- Dezvoltarea competenţelor de comunicare;
- Dezvoltarea capacităţilor de negociere, de

mediere a conflictelor;
- Dezvoltarea inteligenţei interpersonale;
- Participarea activă, implicarea tuturor elevilor în

realizarea sarcinilor de învăţare;
- Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de

învăţare;
- Consolidarea încrederii în propriile forţe;
- Formarea și dezvoltarea capacităţii de cooperare,

a spiritului de echipă etc.

15. Mozaicul
Structurile cooperative de tip mozaic presupun

formarea unor grupuri cooperative, în cadrul cărora
fiecare membru al grupului devine expert în anumite
probleme specifice materialului propus spre învăţare.

Schema specifică: 
- grupuri cooperative (distribuirea materialelor);
- grupuri expert (învăţare și pregătire);
- grupuri cooperative (predare și verificare).
Etape de bază: 

1. Formarea grupurilor cooperative și distribuirea
materialelor de lucru

- Profesorul împarte tema de studiu în 4-5 subteme;
- Solicită elevilor să numere până la 4 sau 5 (în

funcţie de numărul de subteme) și distribuie fiecărui
elev materialul ce conţine detalierea subtemei
corespunzătoare numărului său; li se precizează
elevilor faptul că vor învăţa și vor prezenta materialul
aferent numărului lor și celorlalţi colegi, fiind
responsabili de rezultatele învăţării acestora;

- Fiecare grup de 4 sau 5 elevi va constitui un grup
cooperativ; elevilor li se solicită să reţină grupul
cooperativ din care fac parte.

2.  Formarea grupurilor de experţi și pregătirea
prezentărilor

- Elevii care au același număr și, respectiv, aceeași
subtemă de abordat, se vor constitui în grupuri de
experţi (numărul grupurilor de experţi va fi același cu
numărul de subteme stabilite);

- Experţii studiază și aprofundează împreună
materialul distribuit, identifică modalităţi eficiente de
,,predare” a respectivului conţinut, precum și de
verificare a modului în care s-a realizat înţelegerea
acestuia de către colegii din grupul cooperativ.

3. Realizarea prezentărilor (predarea) și
verificarea rezultatelor învăţării
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- Se reconstituie grupurile cooperative;
- Fiecare expert ,,predă” conţinuturile aferente

subtemei sale; modalitatea de transmitere trebuie să
fie concisă, stimulativă, atractivă;

- Fiecare membru al grupului cooperativ are sarcina
de a reţine cunoștinţele pe care le transmit colegii lui,
experţi în diferite probleme.

4. Evaluarea
- Profesorul solicită elevilor să demonstreze ceea

ce au învăţat;
- Evaluarea se poate realiza printr-un test, prin

răspunsuri orale la întrebările adresate de profesor,
printr-o prezentare a materialului predat de colegi,
prin elaborarea unui eseu etc.

Avantaje: 
l Dezvoltarea competenţelor psihosociale;
l Dezvoltarea competenţelor cognitive;
l Dezvoltarea competenţelor de comunicare;
l Dezvoltarea inteligenţei interpersonale;
l Promovarea interînvăţării;
l Participarea activă, implicarea tuturor

elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare;
l Analiza, compararea modurilor de a învăţa, a

achiziţiilor realizate;
l Formarea și consolidarea deprinderii de

ascultare activă;
l Dezvoltarea gândirii critice și creative;
l Dezvoltarea bazei motivaţionale a învăţării;
l Consolidarea încrederii în propriile forţe;
l Formarea și dezvoltarea capacităţii

reflective;
l Dezvoltarea responsabilităţii individuale etc.

Limite (în absenţa monitorizării atente a
lucrului în grup): 

l Abordarea superficială a materialului de
studiu;

l Înţelegerea și însușirea greșită a unor idei,
concepte etc.;

l Apariţia unor conflicte între membrii
grupurilor;

l Crearea unui climat educaţional caracterizat
printr-o aparentă dezordine etc.
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Metode de
stimulare a
interesului elevilor
pentru știință și
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