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1. METODA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI IMPORTANŢA SA ÎN ACŢIUNEA
INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ
Etimologia cuvântului ,,metodă'', aflată în grecescul ,,methodos - metha'' = către,
spre, iar ,,odos'' = cale, drum, îi dă sensul iniţial de cale, drum de urmat pentru atingerea
unui scop, sistem de proceduri prin care se ajunge la un rezultat. Acest sens s-a păstrat până în
zilele noastre, însă, în timp, sfera şi conţinutul noţiunii s-au extins şi s-au îmbogăţit.
În didactica modernă, calitatea pedagogică a unei metode didactice de învăţământ,
presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de cadrul didactic, într-o
cale de învăţare, parcursă de cel care se instruieşte (printr-o instruire formală şi nonformală),
cu deschideri spre educaţia permanentă. În această perspectivă acţională, metodele sunt
instrumente cu ajutorul cărora elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent
progresează în acţiunea de cunoaştere şi formare a priceperilor şi deprinderilor intelectuale
şi practice.
În sens mai larg, metoda reprezintă o practică raţionalizată, o generalizare confirmată
de experienţa didactică şi / sau de experimente psihopedagogice şi care serveşte la
transformarea şi ameliorarea naturii umane.
Procedeul didactic reprezintă o componentă a metodei didactice sau chiar o
particularizare a acesteia.
Exemplu: Într-o activtate didactică bazată pe metoda demonstraţiei cu ajutorul
experienţelor de laborator, explicaţia deţine rolul de procedeu didactic. Într-o activitate
didactică bazată, în special, pe explicaţiile profesorului, explicaţia are statut de metodă
didactică, iar experienţele de laborator, la care recurge pentru a ilustra / demonstra anumite
adevăruri, au rolul de procedeu didactic întrucât sprijină utilizarea explicaţiei.
Nu se poate afirma că o metodă este bună sau rea în sine, eficientă sau ineficientă, decât
prin analizarea situaţiei de instruire în care ea este folosită şi a modalităţii concrete de
integrare în strategia instruirii şi de valorificare în procesul instructiv-educativ.
2. ABORDĂRI ÎN DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE
Calitatea didacticii diferitelor discipline economice reflectă, practic, raporturile
instituite la nivel de sistem şi de proces între teoria educaţiei - teoria instruirii - şi didactica
aplicativă, articulate la nivelul unui ,,design pedagogic'' care angajează resursele proiectării
curiculare şi ale menegementului instrucţional în vederea obţinerii de produse didactice
eficiente
Activitatea didactică în şcoala contemporană este mai mult decât o problemă de predare
a unor conţinuturi, cu precădere în cazul disciplinelor economice care impune, prin însăşi
condiţia lor ştiinţifică, formarea la elevi a unor deprinderi intelectuale de participare (ex:
identificarea unor concepte economice, cum ar fi: piaţă, întreprinzător, raţionalitate
economică, acţiune anteprenorială, comportament economic, etc.), alături de cunoştinţe şi
deprinderi specifice în domeniul abordat, se urmăreşte şi raportarea critică a elevului la valori
şi norme instituite în societate, aşa încât să manifeste atitudini pozitive faţă de valori şi să se
implice în viaţa reală. Pentru realizarea unor asemenea deziderate, didactica modernă propune
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strategii didactice interactive, instruirea în mediul virtual, învăţătura prin descoperire,
modelarea euristica ş.a., toate destinate eficientizării instruirii.
Una din cerinţele majore ale învăţământului modern este acea a formării la elevi a
deprinderilor de studiu individual, care să fructifice capacitatea de a gândi şi acţiona liber şi
creativ. Adoptarea unei strategii este dependentă de capacitatea cadrului didactic de a acţiona
eficient în realizarea obiectivelor propuse, ceea ce presupune nu numai competenţă de
specialitate, ci şi competenţă pedagogică şi metodică din partea profesorului.
3.
METODE
ACTIV-PARTICIPATIVE
DE
PREDARE-ÎNVĂŢARE
A
DISCIPLIELOR ECONOMICE
3.1. Criterii de selecţie a metodelor didactice.
Orice cadru didactic selectează metoda, procedele şi mijloacele didactice pe care le va
utiliza în lecţie în funcţie de:
- finalitatea pedagogică vizată (scopul şi obiectivele urmărite);
- structura logică şi gradul de dificultate al disciplinei, precum şi specificul conţinutului de
transmis / format;
- atitudinea elevului faţă de activitatea de învăţare (specificul vârstei, individualitatea elevului,
receptivitatea, aşteptările şi interesele elevului, nivelul de pregătire);
- forma de organizare a activităţilor didactice (frontală, în grup, individualizată);
- experienţa didactică personală;
- logistica didactică existentă în şcoală.
3.2. Specificul şi clasificarea metodelor active.
Activizarea predării-învăţării disciplinelor economice presupune folosirea unor metode,
tehnici şi procedee care îl implică pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea
gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru învăţare în sensul formării lui
ca participant activ la procesul de educare. Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă
relaţie şi cu personalitatea profesorului şi gradul de pregătire, predispoziţia şi stilurile de
învăţare ale grupului de elevi cu care lucrează. Din această perspectivă, metodele pentru o
învăţare activă se pot clasifica în:
- metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor - acestea valorifică experienţa
proprie a elevilor, dezvoltă competenţe de comunicare şi relaţionare, de eliberare pe plan
mental şi viţează formarea unei atitudini active: discuţia, dezbaterea, jocul de rol,
brainstorning-ul, Phillips 6-6, etc.;
- metode care stimulează gândirea şi creativitatea - îi determină pe elevi să caute şi să
dezvolte soluţii pentru diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să
compare şi să analizeze situaţii date: conversaţia euristică, studiu de caz, rezolvarea de
probleme, jocul didactic, exerciţiul, brainstorning;
- metode prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv cu alţii şi să-şi dezvolte abilităţi de
colaborare şi ajutor reciproc: mozaicul, cafeneaua, proiectul în grupuri mici, cubul.
a. Conversaţia euristică, deşi este o metodă expozitivă, are un pronunţat caracter activ,
fiind centrată pe dialogul dicatic, care trebuie să:
- ofere elevilor libertăţi de iniţiativă şi de exprimare;
- solicite inteligenţa productivă, spontaneitatea şi curiozitatea elevilor;
- asigure participarea efectivă a elevilor la toate fazele elaborării cunoştinţelor;
- solicite operaţiile mintale de bază, cum ar fi analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea,
abstactizarea, etc.;
- permită elevilor să pună, la rândul lor, întrebări profesorului sau colegilor.
b. Problematizarea este considerată în didactica modernă una dintre cele mai valoroase
metode deoarece orientează gândirea elevilor spre rezolvarea independentă de probleme.
Utilizând această metodă, profesorul pune pe elev în situaţia de a căuta un răspuns pertinent, o
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soluţie pentru problema cu care se confruntă. Punctul de pornire îl constituie crearea situaţieiproblemă, care desemnează o situaţie contradictorie pentru elev, dificilă deoarece se crează un
conflict între experienţa de cunoaştere a elevului şi elementul de noutate cu care se confruntă
acesta.
c. Metoda studiului de caz a fost iniţiată în 1926, în Franţa (în Şcoala de Comerţ).
Particularitatea metodei:
- prezintă o sutuaţie completă care reclamă soluţionare (= caz) specifică şi imediată;
- se bazează - în egală măsură - pe cercetare şi acţiune concretă (deoarece cel care realizează
studiul de caz trebuie să reflecte la toate modalităţile de rezolvare a cazului).
Cazul este:
- o situaţie autentică fără rezolvare;
- o preocupare deosebit de solicitantă pentru un factor de decizie;
- o problemă de organizare (nerezolvată);
- un proces în derulare, dar pasibil de reconsiderări.
Situaţiile de tip caz pot fi de trei feluri:
- caz descriptiv - atunci când situaţia este descrisă în amănunt ( exact aşa cum se petrece),
urmând dezbateri şi rezolvare (soluţie) în echipă; se rezolvă într-o singură zi;
- caz evolutiv - se bazează pe descrierea / analiza unui caz similar care deja a fost rezolvat,
documentaţia fiind sursă de inspiraţie, neacceptându-se copierea; acest caz se rezolvă în
câteva zile;
- caz interactiv - membrii echipei au sarcini bine definite, încă de la identificarea cazului, unul
ocupându-se de aspectele tehnice, altul de cele organizatorice, altul de cele financiare, altul de
structura deciziei finale; se pot constitui comisii de experţi / arbitri; se rezolvă în câteva
săptămâni.
d. Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) reprezintă formularea a cât mai multor idei oricât de fanteziste ar părea acestea - 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.
e. Ştiu - vreau să ştiu - am învăţat - cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în
revistă ceea ce elevii ştiu ceva despre o anumită temă şi apoi formulează întrebări la care se
aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie.
f. Cubul este metoda ce presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe
perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme.
g. Bulgărele de zăpadă este metoda ce presupune reducerea numărului de elemente,
aspecte, faţete ale unei probleme / situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale.
h. Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea
achiziţiilor dobândite către fiecare membru al grupului către un alt grup.
i. Firma de exerciţiu ,,Întreprinderea simulată'' are ca obiectiv general dezvoltarea
spirirtului antreprenorial prin:
- familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale;
- stimularea operaţiunilor şi proceselor economice specific mediului real de afaceri;
- perfecţionarea limbajului de afaceri;
- dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui intreprinzător dinamic: creativitate,
gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în
echipă, iniţiative, perseverenţa, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale,
flexibilitate.
Din motive cunoscute, structura sistemului românesc nu a ţinut pasul cu evoluţia
firească a achiziţiilor din domeniul psihologiei învăţării. Reintrarea în sincronie presupune o
nouă formă de organizare a vârstelor şcolare concretizată în introducerea ciclurilor
curriculare.

647

Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarităţii care au în comun obiective
specifice şi grupează mai mulţi ani de studiu, aparţinând uneori de niveluri şcolare diferite.
Aceste periodizări ale şcolarităţii se suprapun peste strucutra formală a sistemului de
învăţământ, cu scopul de a focaliza obiectivul major al fiecărei etape şcolare şi de a regla
procesul de învăţământ prin intervenţii de natură curriculară.
Fiecare ciclu curricular oferă un set coerent de obiective de învăţare, care consemnează
ceea ce ar trebui să dobândească elevii la capătul unei anumite etape a parcursului şcolar. Prin
aceste obiective, ciclurile curriculare conferă diferitelor etape ale şcolarităţii o serie de
dominante care se reflectă în alcătuirea programelor şcolare.
Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în
Legea învăţământului. Din această perspectivă, finalităţile liceului propun unui absolvent în
măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de
dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială.
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