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METODE  

DE ÎNVÃÞARE ACTIVÃ5 

 

III. 1. Aspecte generale 

 

Metodele ce vor fi prezentate sunt exemplificate prin teme din programa claselor 

gimnaziale, dar credem că ele pot fi aplicate sau adaptate şi pentru liceu, poate chiar cu mai mult 

succes, având în vedere vârsta elevilor. 

Înainte de a prezenta metodele interactive utilizabile la Istorie, credem că trebuie să 

atragem atenţia că s-a constatat existenţa mai multor moduri de receptare a informaţiei. 

 

Moduri de receptare a informaţiei 

 

 

 

 

                                                 
5 Metodele prezentate în acest capitol sunt rezultatul experienţei la catedră a autorilor şi al participării la stagii de 
formare: Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice – Centrul Educaţia 2000+ şi CCD (Iaşi, 2000-2001); 
Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică în România – Centrul Educaţia 2000+ (2003-2006). 

VIZUAL – 

29% din indivizi 

(scheme, diagrame, 

imagini, text scris) 

AUDITIV – 

34% din indivizi 

(discuţii în grup, 

dezbateri, dramatizări, 

muzică) 

KINESTEZIC – 37% 

din indivizi (mişcări, gesturi, 

mimică „building”) 

 

Informaþi

CAPITOLUL 
III 
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Învăţarea activă este strategia prin care elevul este ajutat: 

 să-şi asume responsabilitatea faţă de propriul proces de învăţare;  

 să-şi formeze deprinderi de muncă intelectuală; 

 să-şi formeze opinii argumentate; 

 să înţeleagă logica argumentelor; 

 să sintetizeze idei provenite din surse diferite; 

 să lucreze în cooperare cu alţi elevi. 

Învăţarea activă dezvoltă, deci, gândirea critică, creativitatea şi responsabilitatea elevului. 

Elevul învaţă să-şi pună întrebări asupra informaţiei, să selecteze informaţia, să examineze ideile 

şi implicaţiile acestora, să-şi examineze cunoştinţele, să construiască argumente, să decidă ce 

este important şi ce nu este important, să-şi dezvolte capacitatea de comunicare (orală şi scrisă), 

să ia decizii în cunoştinţă de cauză, să-şi descopere propria gândire şi să o conştientizeze, să se 

raporteze la cei din jur şi la sistemele lor de gândire. 

Elevii vor deveni mai deschişi relaţiilor de colaborare, ideilor şi influenţelor noi. Vor 

putea combina cu mai multă uşurinţă informaţiile, ideile, vor formula opinii, vor rezolva 

probleme, vor deveni mai creativi şi mai responsabili. 

 

Rolul profesorului este acela de a îndruma învăţarea, de a sprijini elevul în activitatea de 

învăţare, de a crea cadrul necesar învăţării. Profesorul nu mai este doar o sursă de informaţii care 

trebuie memorate. Profesorul îl sprijină pe elev să înveţe CONŢINUTURI şi îi arată CUM SĂ 

ÎNVEŢE. 

Profesorul trebuie: 

 să stârnească interesul, să provoace elevii; 

 să îi îndrume pe elevi; 

 să stimuleze gândirea elevilor; 

 să ofere materiale didactice/surse variate; 

 să stabilească scopurile învăţării; 

 să-i motiveze pe elevi; 

 să-i ajute pe elevi să formuleze întrebări; 

 să-i încurajeze să-şi spună opiniile. Profesorul nu are dreptate întotdeauna, nu este 

atotştiutor/expert; 

 să fie ascultător activ – să acorde importanţă fiecărui răspuns/elev; 

 să ajute clasa să se simtă bine împreună cu el. 
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Participarea necorespunzătoare a unor elevi se manifestă prin discuţii personale. 

Problemele trebuie abordate cu mult tact, sugerându-le că pot face acest lucru după ore. 

 

Conversaţiile secundare – conversaţii în afara temei purtate de unii membri ai grupului, 

separat de cei care lucrează. Explicaţi-le că în acest mod nu pot învăţa. Regula: Nu se fac 

divagaţii de la subiect! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrul necesar învăţării active, pentru a stimula gândirea critică şi creativitatea 

elevilor, 

 trebuie să fie stimulativ, bazat pe relaţia de încredere şi respect, dintre 

profesor-elev şi elev-elev; 

 trebuie acceptată diversitatea de idei, de opinii; 

 trebuie promovată gândirea pozitivă care defineşte omul ca fiinţă care poate fi 

ajutată să se dezvolte; să-şi creeze o imagine de sine ce implică respect şi responsabilitate 

faţă de propria persoană; 

 trebuie promovată implicarea activă a tuturor elevilor; 

 trebuie creat sentimentul de securitate, siguranţă că nu va fi ridiculizat, 

sancţionat. 

 

Profesorul trebuie să gândească fiecare pas pentru activităţile de învăţare activă, să fie 

clar şi precis în cerinţe, să acorde timp suficient elevilor. 

Profesorul trebuie să cunoască foarte bine clasa. A cunoaşte ce se petrece într-o clasă este 

foarte important, pentru a răspunde nevoilor elevilor, amplificând astfel condiţiile de învăţare. 

 

Activităţile în grup/în echipă (învăţarea prin cooperare): 

 sunt eficiente în grupuri mici (4-5), deoarece oferă posibilitatea elevilor să 

comunice, să-şi exprime ideile, opiniile, să-şi manifeste sentimentele, să joace pe rând 

Metodele active sunt 

cronofage (proces – produs), dar 

achiziţiile elevilor merită efortul. 
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diferite roluri/să aibă diferite responsabilităţi (asigurarea resurselor, cronometrarea 

timpului de lucru, raportarea, realizator al produsului); 

 este necesar un timp de acomodare în grup; 

 când este cazul, pot fi folosite aptitudinile de „lider” ale unor elevi; 

 trebuie folosite aptitudinile diverse ale elevilor, uneori ca puncte de pornire a 

activităţilor; 

 este necesar să fie stabilite reguli de comunicare ce trebuie respectate: 

 Vorbeşte unul, ceilalţi ascultă! 

 Opinia fiecăruia trebuie ascultată! 

 Nu se „atacă” colegul/persoana, ci ideea! 

 Se respectă timpul afectat activităţii! 

 Mâna ridicată = „linişte!” 

 Când aveţi o întrebare, puneţi-o! 

 Nu se fac divagaţii de la subiect! 

Grupele se pot forma după anumite criterii, stabilite de profesor, în funcţie de scopul 

activităţii. Pot fi grupe omogene sau grupe eterogene. 

În grupe pot apărea anumite disfuncţii care trebuie observate şi înlăturate: 

- Polarizarea – membrii unui grup se pot împărţi în tabere. Încurajaţi grupul să accepte 

puncte de vedere diferite. Elevii trebuie ajutaţi să înţeleagă că este normal să ai puncte de vedere 

diferite, dar nu este normal să fii dezagreabil, trebuie găsite soluţii pentru discuţii, negociere. 

- Găsirea de persoane vinovate – elevii se blamează în mod direct. Trebuie determinaţi 

să respecte regula „nu ataca persoana, ci ideea sa”. Situaţia trebuie rezolvată, deoarece distruge 

încrederea în sine a unor elevi, aceştia se izolează ori sunt marginalizaţi. 

- Monopolizarea grupului – unii elevi îşi asumă întreaga răspundere. Elevul trebuie să 

înţeleagă că apreciaţi contribuţia sa, dar este nevoie ca fiecare membru al grupului să aibă 

aceeaşi şansă. 

 

Trăsăturile profesorului bun ascultător – ascultător activ: 

 

Trăsături exterioare: 

 Foloseşte un limbaj care încurajează comunicarea; 

 Conştientizează importanţa limbajului nonverbal şi ştie să-şi controleze 

mimica, gesturile, mişcările; 

 Pune întrebări şi acordă suficient timp elevului pentru răspuns; 

 Ştie când să intervină; 

 Ajută elevul/îl stimulează – reformulează, parafrazează, concluzionează; 
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 Ştie când să tacă. 

 

Trăsături interioare: 

 Empatia = capacitatea de a te transpune în locul unei alte persoane; de a 

înţelege modul în care gândeşte şi se comportă o altă persoană; 

 Capacitatea de concentrare; 

 Toleranţă, înţelegere, răbdare; 

 Gândire pozitivă; 

 Capacitatea de a-şi exprima sentimentele; 

 Congruenţă – concordanţă între comportamente – convingeri – 

emoţii/sentimente şi valori, deci autenticitatea comportamentului. 

 

 

Etapele de lucru pentru metodele active (de dezvoltare a gândirii critice a elevilor) 

 Prezentarea temei/problemei de studiat/rezolvat; 

 Prezentarea succintă a metodei de lucru. Negocierea regulilor ce vor fi respectate; 

 Evocarea – brainstorming; 

 Elevii lucrează individual (citesc, privesc imagini, desenează); 

 Elevii fac schimb de idei/informaţii în pereche; 

 Elevii fac schimb de idei/informaţii în grup/echipă; 

 Grupele realizează produsele finale (se poate recomanda elevilor să-şi 

personalizeze produsul final, prin adoptarea unui nume pentru fiecare grupă, a unei 

sigle); 

 „Turul galeriei” (afişarea produselor finale, vizionarea lor de către celelalte grupe, 

aprecieri, întrebări, observaţii); 

 Dezbaterea (analiza, corectarea, critica, lauda, ierarhizarea, decizia, produse şi 

procesul) – profesorul trebuie să aloce timp pentru ca fiecare grupă să-şi autoevalueze 

funcţionarea/activitatea (ce a funcţionat şi ce nu); cu ajutorul profesorului, elevii vor 

căuta soluţii pentru optimizarea activităţii. 

 Tema individuală – reflexia. 

 
* Produsele individuale vor fi păstrate în Portofoliul elevilor. 

Produsele finale pot fi afişate în sala de clasă, în cabinetele metodice sau păstrate în 

Portofoliul profesorului. 
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Tehnici pentru a obţine cât mai multe răspunsuri (elicitation) 

Întrebările sunt importante în activitatea didactică: 

 măresc interesul şi stimulează curiozitatea; 

 orientează activitatea elevilor asupra subiectului ce trebuie studiat; 

 stimulează discuţiile; 

 stimulează procesele cognitive; 

 determină nivelul de înţelegere a problemelor de către elevi; 

 oferă elevilor posibilitatea de a-şi exersa cunoştinţele; 

 îi ajută pe elevi să se integreze în colectiv. 

 

Tipuri de întrebări 

Întrebările închise – generează răspunsuri afirmative („da”) sau negative („nu”) şi duc 

de multe ori la întreruperea comunicării. 

Întrebările justificative („de ce?”) – îndeamnă elevul să identifice cauze, motive; 

stimulează procesele cognitive, stimulează gândirea critică. 

Întrebările ipotetice („Cum ar fi fost dacă...?”) – stimulează creativitatea elevilor. 

Întrebările deschise/”productive” („Poţi să descrii....?” „Poţi să ne spui despre ....?”) – 

stimulează comunicarea, transmit elevului că profesorul este interesat de informaţiile pe care le 

va auzi. Elevul va avea posibilitatea de a-şi exprima cunoştinţele, sentimentele, atitudinile, 

valorile. 

 

Când puneţi o întrebare 

 asiguraţi timp suficient pentru răspuns; 

 evaluaţi răspunsul primit („bine”, „este important ce spui”); 

 priviţi-l pe cel ce răspunde; 

 cereţi mai multe detalii dacă răspunsul este incomplet; 

 repetaţi răspunsul corect pentru a fi auzit de toată clasa; 

 asiguraţi-vă că întrebarea este clară, simplă, la subiect şi adecvată 

nivelului de înţelegere al elevilor; 

 întrebarea permite elevilor să-şi folosească propria logică şi 

gândire; 

 întrebarea îi stimulează pe elevi; 

 corectaţi cu tact  răspunsurile greşite; 

 răspunsurile pot fi corectate şi completate de către elevi 
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Profesorul poate stimula participarea activă a elevilor utilizând, alături de întrebări, şi 

parafraza („să înţeleg că...?”, „tu spui că...?”, „vrei să ne spui că...?”), reformularea („Tu ai 

spus că..., dar...”), concluzionarea („în concluzie...”). 

 

Elevii întreabă – elevii răspund 

Profesorul poate cere elevilor să scrie fiecare câte o întrebare, referitoare la tema studiată, 

pe o foaie. Se adună foile şi se redistribuie. Fiecare elev răspunde la întrebarea primită. 
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III. 2. Metode de învăţare activă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este o metodă grafică care stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor. Elevii sunt 

puşi în situaţia de a crea o structură grafică, utilizând informaţiile/cunoştinţele acumulate la o 

lecţie/unitate de învăţare ori să ajungă să descopere noi informaţii după lectura unui text. 

Metoda poate fi folosită în activităţile de învăţare sau de fixare a cunoştinţelor ori la 

evaluarea sumativă a unei unităţi de învăţare. 

Etapele de lucru: 

1. Elevii sunt informaţi că vor utiliza „metoda ciorchinelui”, care se va concretiza într-un 

produs – un „ciorchine” individual sau în echipă (după cum a decis profesorul). 

 

 

 

 

 

 

2. Individual, fiecare elev începe „ciorchinele” pe tema anunţată, pe caiet/o foaie 

volantă: „Scrie tot ce ştii despre...” (se utilizează brainstorming-ul) timp de 5 minute. 

3. „Completează «ciorchinele» după ce citeşti textul/documentul, harta, graficul cu noile 

informaţii” (se stabileşte timpul de lucru de 10-20 minute). 

4. Schimbul de idei – „În pereche cu colegul de bancă, discută şi completează ciorchinele 

individual”. Se poate indica elevilor să utilizeze o altă culoare pentru a identifica ceea ce a 

învăţat fiecare de la colegul său; se stabileşte timpul de lucru. 

5. În grupe de 4-5 elevi se discută şi se completează „ciorchinii” individuali, apoi se 

realizează un produs al grupei, „un afiş” pe o coală mare, fiecare grupă folosind o culoare, 

stabilită în faza de organizare (se stabileşte timpul de lucru). 

6. Produsele finale se afişează (pe tablă, pe pereţii clasei) şi se face „turul galeriei”. 

 

Metoda „ciorchinelui” 
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Fiecare grupă analizează produsele celorlalte grupe, se fac observaţii, se pun întrebări. 

7. Raportarea – raportorul fiecărei grupe (susţinut de echipă) prezintă produsul şi 

răspunde întrebărilor. 

Produsele finale pot rămâne afişate pentru a fi văzute de ceilalţi profesori şi de părinţi. 

Produsele individuale vor fi păstrate în Portofoliul elevului. 

Dacă metoda este folosită la lecţii de evaluare sumativă, notarea se poate face pe echipă 

sau individual (utilizând produsele individuale) după criterii de notare dinainte stabilite şi 

cunoscute de elevi. 

Evaluarea presupune analiza, corectarea, critica, lauda, ierarhizarea şi luarea 

deciziei/notarea atât a „procesului” cât şi a „produsului” (ca, de altfel, pentru toate metodele 

grafice). 

Metoda „ciorchinelui” dezvoltă la elevi: 

 capacităţile cognitive (identificarea, examinarea, definirea, interpretarea, corelarea, 

clasificarea, formularea, construirea); 

 capacităţi de evaluare şi autoevaluare; 

 abilităţi de muncă în echipă; 

 atitudini. 

Metoda poate fi utilizată cu succes la toate clasele gimnaziale, aplicând-o gradual. 

La clasa a V-a se va începe cu „ciorchinele” mai puţin complex: Popoarele Orientului 

antic, Atribuţiile monarhului în statele Orientului antic şi se va  ajunge la „ciorchinele” 

complex, cum ar fi Moştenirea culturală a Orientului antic, unde elevul trebuie să clasifice, să 

structureze, să coreleze cunoştinţele. 

 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Este o metodă pentru a dezvolta gândirea critică şi creativă a elevilor. 

Descrierea metodei 

1. Elevii trebuie să organizeze într-o structură grafică informaţiile scrise pe mai multe 

jetoane, cu scopul de a descoperi cunoştinţe/informaţii sau pentru a descoperi DE CE? 

2. Elevii sunt organizaţi în grupe de 4-5 elevi, grupe eterogene. Se stabilesc prin 

negociere rolurile elevilor, regulile, timpul de lucru, modul de prezentare a produselor finale. 

3. Fiecare grupă primeşte un plic cu jetoane pe care le analizează pentru a descoperi 

legăturile dintre procesele/evenimentele care duc la soluţionarea problemei. 

4. Elevii vor realiza o structură grafică lipind jetoanele pe o foaie mare şi vor trasa 

legăturile cu o culoare (pentru fiecare grupă). 

5. Produsele finale vor fi expuse pe tablă sau pe pereţii clasei. 

6. Grupele „vizionează” produsele. Îşi notează întrebările şi comentariile („turul 

galeriei”). 

7. Raportorul fiecărei grupe îşi prezintă produsul. Elevii din celelalte grupe pun întrebări, 

fac judecăţi de valoare. 

8. Fiecare grupă îşi reexaminează propriile produse în comparaţie cu celelalte. 

9. Utilizând diferite tehnici de conversaţie, profesorul fixează noile cunoştinţe, 

descoperite de elevi. 

10. În final, li se cere elevilor să scrie un eseu de 10 minute, în care să prezinte ce au 

învăţat despre tema discutată. Eseul a fost anunţat la începutul activităţii şi va fi folosit de către 

profesor pentru a-şi dirija activitatea din orele următoare. 

Exemplu: 

Clasa a VI-a, unitatea de învăţare Societatea medievală (lecţie de recapitulare-

sistematizare-evaluare). 

Fiecare grupă are de rezolvat trei probleme: 

- Ce relaţii erau între nobili? 

- Ce relaţii erau între nobili şi ţăranii aserviţi? 

- Ce părţi avea un domeniu feudal? 

 

 

 

„Să dezlegăm misterul” 
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Nobili Şerbi Omagiu Moara 

Seniori 

Cavaleri 
Clacă Jurământul de credinţă Râul 

Vasali 

Castel 
Dijmă Învestitura Grădini  

Păşuni 
Domeniul feudal Cens Loturi în folosinţă 

Păduri 

Sate Pământ arabil 
Rentă feudală Rezervă feudală

Castel Pământ necultivat 
 

 

Clasa a VIII-a – Etnogeneza românească – ca metodă de învăţare. 

 

Etnogeneza românească s-a 

desfăşurat la nord şi sud de 

Dunăre. 

Poporul român a rezultat din 

sinteza şi simbioza 

elementului romanic cu cel 

dacic şi apoi prin asimilarea 

slavilor. 

Continuitatea daco-romană pe 

teritoriul fostei provincii 

Dacia este esenţială pentru 

formarea poporului român. 

Etnogeneza românească s-a 

încheiat în secolul VIII. 

Etnogeneza românească face 

parte din procesul european de 

formare a popoarelor 

neolatine. 

Italian 

Francez 

Spaniol 

Portughez 

Procesul de formare a limbii 

române s-a desfăşurat în 

paralel cu cel de formare a 

poporului român. 

Limba română are un caracter 

romanic. 

Fondul principal de cuvinte 

este, în proporţie de 60%, 

latin. 

Structura gramaticală latină 
Dialecte ale limbii române 

sud-dunărene 

- aromâna/macedoromâna 

- megleno-româna 

- istro-româna 

Limba română s-a format din 

limba latină populară, vorbită 

în fosta provincie Dacia, dar şi 

la sud de Dunăre. 

În limba română s-au păstrat 

aproximativ 150-160 de 

cuvinte de origine dacică. 

Influenţa slavă a determinat 

modificări fonetice şi de 

vocabular. 
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Romanizarea – proces de 

sinteză etnică, lingvistică şi 

culturală între romani şi 

autohtonii daci 

106 – Dacia a devenit 

provincie romană 

Factori de romanizare: 

- soldaţi/armata 

- colonişti 

- administraţia 

- urbanizarea 

Continuitatea dacică – 

autohtonii daci au continuat să 

trăiască în provincia Dacia. 

Continuitatea daco-romană – 

populaţia romanizată a rămas 

în fosta provincie Dacia. 

271-275 – retragerea aureliană 

Teoria imigraţionistă susţine 

formarea poporului român şi a 

limbii române la sud de 

Dunăre. 

Robert Roesler – Studii 

româneşti. Cercetări asupra 

istoriei vechi a românilor 

(1871) 

A.D.Xenopol – Teoria lui 

Roesler. Studii asupra 

stăruinţei românilor în 

Dacia Traiană (1884) – teoria 

continuităţii 

 

 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Este o metodă grafică foarte utilă pentru a compara mai multe procese sau evenimente. 

Tabelul trebuie astfel elaborat încât să reflecte aspectele comparabile şi să poată duce uşor la 

concluzii. El poate fi utilizat în anumite momente ale lecţiei, pentru activităţile de învăţare sau ca 

strategie pe baza căreia se construieşte lecţia de învăţare, în totalitate, sau lecţia de evaluare. 

„Tabelul conceptelor” poate fi folosit în munca individuală, în echipă, sau în activitatea 

frontală. 

Exemplu: clasa a VII-a - Mişcări revoluţionare în Europa în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea. 

Tabelul a fost utilizat în activitatea de învăţare. A fost realizat pe o coală mare, afişată pe 

tablă. 

Statul Anul Regimul politic Caracterul Urmările Personalităţi 

      

 

1. Profesorul explică paşii de urmat. 

2. Elevii realizează tabelul pe caiete, după modelul afişat. 

3. Profesorul indică, pas cu pas, fragmentele de lecţie şi sursele care sunt citite individual 

de elevi. 

4. Elevii completează în tabelul individual. 

5. Cu ajutorul elevilor, profesorul completează „tabelul clasei”. 

6. Elevii corectează eventualele greşeli. 

7. În final, se face comparaţie între evenimente, având în vedere caracterul şi urmările 

mişcărilor revoluţionare. 

Tabelul va fi folosit pentru a descoperi cauzele revoluţiilor de la 1848-1849. 

Metoda aceasta îi pune pe elevi în situaţia de a-şi exersa capacităţile cognitive: selectarea 

informaţiei, analiza, comparaţia, sinteza, concluzionarea. 

 

„Tabelul conceptelor” 
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Alte exemple: 

Tema/unitatea de învăţare Statul medieval şi instituţiile sale 

Nr. 
Probleme de 
învăţat 

Ţara 

Condiţii 
interne 

Condiţii 
externe 

Etapele 
întemeierii

Obţinerea 
independenţei 

Izvoare 
istorice 

Consolidarea 
statului 

1 Ţara 
Românească       

2 Moldova       

3 Transilvania       

 

Tema/unitatea de învăţare Ţările Române şi statele vecine între diplomaţie şi 

confruntare 

Domnitorul Ţara Secolul 
Anii domniei Confruntări militare Politica externă, 

tratate de alianţă 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/unitatea de învăţare Constituirea României moderne. Revoluţia din 1848-1849 

Problema de 
învăţat Cauze Izbuc-

nire 

Program 
revoluţionar. 

Prevederi 
Conducători

Momente 
importante în 
desfăşurare 

Înfrângere/ 
Urmări 

Ţara 
Românească       

Moldova       

Transilvania       

 

Clasa a VIII-a - tema/unitatea de învăţare Constituirea României moderne, lecţia 

Românii din Basarabia, Bucovina şi Transilvania 

Provincia românească Dominaţia străină Limite 
cronologice 

Formele luptei de eliberare 
naţională 

Basarabia    

Bucovina    

Transilvania    
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Unitatea de învăţare România între democraţie şi totalitarism 

Partidul politic Anul înfiinţării Reprezentanţi Program politic Guvernări şi măsuri luate

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Poate fi utilizat pentru a pune în evidenţă relaţii binare, argumente „pro” şi „contra”, 

„da”-„nu”. 

„Tabelul T” se poate utiliza în activităţile de învăţare sau ca temă pentru acasă. Poate fi 

realizat individual sau în perechi. 

1. Într-un timp stabilit,  elevul va enumera argumentele „pro”, în stânga tabelului; în 

următoarea etapă va enumera argumentele „contra”, în dreapta tabelului. 

2. Elevii îşi prezintă „tabelul”. Se pot afişa produsele. 

3. Împreună cu elevii, profesorul analizează lista de argumente şi concluzionează. Poate 

fi realizat un „tabel al clasei”. 

Clasa a VIII-a – Continuitatea daco-romană în fosta provincie Dacia 

Argumente „pro” Argumente „contra” 

  

 

Clasa a VIII-a – Regimul comunist/Ceauşescu din România 

Argumente „pro” Argumente „contra” 

  

 

Metoda contribuie la dezvoltarea capacităţii de argumentare pe baza analizei 

informaţiilor/cunoştinţelor, la formarea unor valori şi atitudini democratice. 

 

„Tabelul T” 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Este tot o metodă grafică folosită pentru a compara procese, evenimente, personalităţi. 

Poate fi utilizată în activităţile de învăţare sau la fixarea cunoştinţelor, ca temă pentru 

acasă. Este eficientă în formarea capacităţilor elevilor de a compara două evenimente, procese, 

noţiuni istorice şi de a selecta asemănările dintre acestea. 

Diagrama este formată din două cercuri care se suprapun parţial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii pot lucra individual, în perechi sau în echipă (învaţă prin colaborare). 

 

1. Fiecare elev completează cercurile cu informaţiile referitoare la problemele de 

comparat; în zona suprapusă notează asemănările (în clasă – activitate de învăţare; acasă – 

activitate de fixare). 

2. În perechi – fiecare elev completează un cerc, cu câte una din problemele de comparat; 

apoi le „suprapun” şi realizează „diagrama perechii”, completând asemănările. 

3. Se prezintă mai multe produse – se afişează - se analizează (se apreciază, se 

completează, se corectează). 

Profesorul poate realiza o „diagramă a clasei” pe tablă. 

4. Dacă se lucrează pe grupe, se afişează produsele grupelor care se analizează. 

5. Se realizează o evaluare formativă: 

- sunt lăudate cele mai complete şi mai „frumoase” produse şi colaborarea cu partenerul 

(dacă este cazul);  

 

„Diagrama Venn” 
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- elevii sunt atraşi de ideea de a desena la Istorie şi de a-şi prezenta rezultatele echipelor 

în faţa clasei. 

 

Exemple de teme unde poate fi utilizată „diagrama Venn”: 

Clasa a V-a – Sparta şi Atena; 

Clasa a VI-a – Personalităţi iluministe; 

Clasa a VII-a – Monarhia absolută şi monarhia constituţională/parlamentară; 

Clasa a VIII-a – Obiectivele revoluţiei europene şi ale revoluţiei române de la 1848-

1849. 

 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Dezvoltarea gândirii critice prin utilizarea învăţării dirijate,  

cu ajutorul fişelor de lucru 

1. Elevii pot fi dirijaţi să descopere informaţii/cunoştinţe noi legate de un eveniment, fapt 

sau temă, utilizând fişe de lucru. 

2. Complexitatea informaţiilor ce trebuie descoperite creşte o dată cu vârsta elevilor. 

3. Fişele individuale pot fi utilizate pentru ca elevul să descopere informaţii noi, utilizând 

un text/document sau orice altă sursă istorică. 

4. Elevii sunt puşi în situaţia: 

 să identifice informaţiile; 

 să selecteze informaţiile oferite de surse istorice diferite; 

 să exprime informaţiile în cuvinte proprii; 

 să identifice cauzele unui eveniment; 

 să analizeze; 

 să compare; 

 să concluzioneze; 

 să-şi exprime opinii proprii; 

 să comunice în scris sau oral. 

5. Fişele pot fi utilizate pentru activităţile de învăţare sau evaluare sumativă. Pentru 

evaluarea sumativă, se realizează şi standarde de performanţă şi bareme de notare. 

6. Fişele pot fi utilizate în activităţile de învăţare: 

- individuale; 

- în parteneriat (2-3 elevi); 

- în grupe (4-5 elevi). 

7. Răspunsurile sunt analizate fie individual, fie frontal, realizând o evaluare formativă. 

8. Avantajele acestei strategii sunt multiple pentru elevi: 

☺ participă activ la activitatea de învăţare/evaluare; 

☺ îşi dezvoltă gândirea critică; 

☺ îşi dezvoltă capacitatea de comunicare (scris); 

 

Fişele de lucru 
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☺ îşi dezvoltă creativitatea; 

☺ îşi dezvoltă capacitatea de evaluare şi autoevaluare; 

☺ îşi dezvoltă abilităţi de muncă individuale/în echipă. 

 

Modelele de fişe prezentate sunt de la clasa a V-a, lecţia Civilizaţia miceniană. Poemele 

homerice şi de la clasa a VIII-a, lecţia Constituirea statului medieval Ţara Românească. 

La clasa a V-a se pot utiliza aceste fişe cu scopul de a-i învăţa pe elevi cum să facă 

lectura unui text/document, să-şi pună întrebări, să-şi exprime ideile, cu propriile cuvinte, să 

elaboreze răspunsuri în scris sau oral. 

La clasa a VIII-a, fişele sprijină elevul să analizeze un document sau o imagine, să 

analizeze un eveniment pornind de la diferite surse de informaţii, să utilizeze cunoştinţele în 

contexte noi, să utilizeze termenii adecvaţi. 

Metoda nu este spectaculoasă, dar îl ajută pe elev, pas cu pas, să analizeze un text. 

Clasa a V-a – Fişele pot fi folosite la lecţia Civilizaţia miceniană. Poemele homerice. 

Răspunsurile elevilor pot fi individuale, în scris ca temă pentru acasă. 

Răspunsurile pot fi analizate şi corectate împreună cu elevii, realizând o evaluare 

formativă. 

Elevii sunt obişnuiţi din clasa a V-a să-şi completeze şi corecteze răspunsurile personale, 

utilizând o culoare. 

 

Clasa a V-a – Fişă de lucru (manualul Editurii Teora) 

1. Cine a fost Homer? 

2. Citeşte textul din manual (pagina 51) şi identifică: 

- aşezarea cetăţii Troia; 

- cauzele războiului troian, după Homer; 

- eroii greci; 

- eroii troieni; 

- cum au cucerit grecii Troia; 

- când s-a petrecut acest război. 

3. Explică de ce se numesc cele două poeme Iliada şi Odiseea. (p. 48) 

4. Cine a fost Heinrich Schliemann? (p. 53) 

5. Explică legătura dintre: civilizaţia miceniană – poemele homerice – H. Schliemann. 

6. Ce rol aveau poemele homerice în viaţa grecilor antici? (p. 52) 

7. Pot fi socotite poemele homerice izvoare istorice? De ce? 
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Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Metodele empatice pun elevul în situaţia de a juca un rol, de a înţelege modul de a gândi, 

de a simţi şi de a acţiona al „celuilalt”, care îi poate fi contemporan sau nu. Metoda empatică 

dezvoltă gândirea critică şi creativitatea elevului. 

Elevul trebuie să-şi clarifice şi să-şi precizeze anumite decizii pornind de la 

informaţiile/cunoştinţele dobândite; să încerce să intre în „pielea” unei personalităţi/persoane 

dintr-o epocă istorică – să empatizeze: 

- „Eşti .... şi motivează-ţi convingerile.” 

- „Motivează-ţi decizia.” 

 

 

Empatia 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Elevilor li se cere să scrie texte/compuneri pe o temă studiată în care să integreze corect, 

din punct de vedere istoric: 

 termeni; 

 concepte; 

 repere cronologice; 

 personalităţi. 

 

Clasa a V-a – O călătorie prin Orientul antic 

- regate şi imperii; 

- realizări culturale; 

O zi în Agora; Educaţia ateniană/spartană;  

O zi în Roma antică. 

 

Clasa a VI-a – O zi sunt locuitorul unui oraş medieval; 

Viaţa pe domeniul feudal; 

Am participat la cruciade. 

 

Clasa a VIII-a – Reporter la Congresul de la Viena; 

Oraşul primei revoluţii industriale. 

 

Realizarea acestor teme vizează dezvoltarea capacităţii de comunicare în scris, utilizarea 

informaţiei într-un nou context. 

Metoda poate fi utilizată pentru o evaluare formativă – elevii citesc, analizează, se 

autoevaluează şi evaluează, pentru evaluare şi notare – elevii cunosc dinainte criteriile de notare, 

nota este discutată şi acceptată conştient. 

 

„Eşti .... şi motivează.....” 
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Dezvoltarea creativităţii se poate realiza şi prin desene, pe teme studiate: 

Clasa a V-a – Democraţia ateniană; 

Clasa a VI-a – Domeniul feudal; 

Castelul; 

Clasa a VIII-a - Democraţie şi totalitarism. 

Această metodă pune în evidenţă aptitudinile unor elevi (inteligenţa spaţială, vizuală)6. Se 

creează un cadru de învăţare activă şi pentru elevii care întâmpină dificultăţi în comunicarea 

verbală (scrisă, orală). 

 

                                                 
6 Vezi dezbaterile pe tema inteligenţelor multiple. 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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1. Elevii trebuie să selecteze cauzele/motivele unor acţiuni/evenimente, fapte istorice, 

pornind de la o informaţie furnizată fie de profesor, fie de o sursă (fragment din textul lecţiei, 

document). 

2. Elevii primesc sau îşi asumă un rol. 

3. Elevilor li se cere să scrie individual, în funcţie de rol, trei motive care au declanşat o 

acţiune, eveniment, fapt, utilizând sursa indicată. 

4. În funcţie de rolul asumat, elevii îşi prezintă „motivele”. 

5. Metoda poate fi utilizată şi lucrând pe grupe. Elevii vor prezenta un „produs” al grupei. 

Exemple: 

Clasa a V-a – tema Modelul aristocratic, modelul democratic (Sparta şi Atena) 

Elevilor li se va cere să scrie trei motive pentru care ar vrea să trăiască în Sparta sau în 

Atena. 

Clasa a VI-a – tema Biserica în Evul mediu. Cruciadele  

Elevii vor scrie trei motive pentru care creştinii au plecat în cruciade şi trei motive pentru 

care musulmanii au luptat împotriva cruciaţilor. 

Clasa a VII-a – tema Ştiinţa şi tehnica. Oameni de ştiinţă şi descoperirile lor 

Elevul va juca rolul unei personalităţi, pledând pentru importanţa invenţiilor/ 

descoperirilor sale, cu scopul de a convinge auditoriul. 

Clasa a VIII-a – tema Unirea Ţărilor Române 

Elevul va juca rolul lui Mihai Viteazul, argumentând decizia de unire a celor trei Ţări 

Române. 

Concluzii 

Metodele empatice dezvoltă capacităţile cognitive ale elevului (să-şi clarifice ideile, să 

compare, să examineze, să interpreteze, să argumenteze), creativitatea (să intre în „pielea” 

personajului, a celuilalt), capacitatea de comunicare şi dezvoltă atitudini. 

 

 

„Motivează-ţi decizia” 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Este o metodă empatică prin care elevul este pus în situaţia de a juca un rol, de a intra în 

„pielea” unei personalităţi/persoane dintr-o epocă istorică – să empatizeze. 

Elevul trebuie să înţeleagă modul de a gândi, de a simţi şi de a acţiona al „celuilalt”. 

Pentru a intra în rolul personajului, elevul trebuie să selecteze cauzele unor acţiuni, fapte 

istorice, pornind de la informaţiile furnizate de profesor sau de orice altă sursă. 

Elevii primesc un rol ori îşi asumă un rol. 

În funcţie de rolul asumat, li se explică elevilor cerinţele, care vor constitui şi criterii de 

evaluare. 

Elevii clasei vor fi, pe rând, actori şi observatori. 

Această metodă empatică se poate utiliza la mai multe clase, aplicând-o gradual, în 

funcţie de nivelul de vârstă al elevilor. La clasa a VII-a, la lecţia Noi descoperiri ştiinţifice şi 

tehnice şi consecinţele lor, elevii pot interpreta rolul unui inventator, la alegere. 

Se stabilesc cerinţele, împreună cu elevii: 

 Cine sunt?; 

 Când şi unde trăiesc?; 

 Trei motive pentru necesitatea invenţiei mele; 

 Trei consecinţe ale invenţiei mele; 

 Prezentare liberă, cursivă; 

 Utilizarea limbajului adecvat; 

 Capacitate de convingere; 

 Materialele pregătite pentru a ilustra invenţia şi importanţa sa. 

 

Utilizând informaţiile din manual sau din alte surse (Arborele lumii), elevii realizează „un 

rol” scris (pe coli mai mari sau mai mici), după cerinţele date, însoţit fie de imagini/desene cu 

invenţii, fie de obiecte care simbolizează invenţia (bec, avion jucărie). 

 

„Convinge-ţi auditoriul/ 

publicul că eşti.....” 
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Elevii îşi interpretează rolurile rând pe rând (la iniţiativa lor, fără să fie obligaţi). Restul 

elevilor sunt observatori şi fac comentarii, judecăţi de valoare despre modul cum şi-au interpretat 

colegii lor rolul, urmărind cerinţele/criteriile stabilite. 

Metoda este foarte îndrăgită de elevii de gimnaziu; ei manifestă foarte mult interes pentru 

a se informa şi a „juca” cât mai bine „rolul” pe care, de obicei, şi-l aleg. Observatorii devin 

adevăraţi „critici” ai „actorului”. 

 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Are ca scop dezvoltarea capacităţii de a citi cu atenţie un text, de a „simţi” mesajul scris, 

dar şi dezvoltarea creativităţii elevilor. 

Se aplică individual. 

 

„Pasul 1” – Profesorul indică sau pune la dispoziţia elevilor un fragment dintr-o sursă 

istorică; cere ca aceştia să citească cu multă atenţie textul. 

„Pasul 2” – La recomandarea profesorului, elevii împart foaia de hârtie în două părţi; pe 

prima coloană transcriu partea din text care i-a atras/impresionat în mod deosebit, iar pe a doua 

coloană explică de ce au făcut alegerea. 

„Pasul 3” – Profesorul cere elevilor ca în partea de jos a foii să rescrie partea finală a 

textului, să dea un alt sfârşit. Se acceptă şi să reformuleze o parte din text. 

„Pasul 4” – Se trece la citirea „rezolvărilor”. Profesorul sau 2-3 „observatori” – elevi 

desemnaţi – consemnează câţi elevi s-au oprit asupra aceleiaşi părţi a textului. Aceasta se 

comentează cu multă atenţie şi de către mai mulţi elevi. 

„Pasul 5” – Profesorul apreciază activitatea elevilor. 

 

Exemple: 

Clasa a VI-a – Marile descoperiri geografice (jurnal de călătorie); 

Clasa a VII-a – Primul război mondial (fragmente din memoriile sau jurnalele unor 

personalităţi care au trăit evenimentul). 

 

 

„Citeşte – scrie şi tu!” 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Metoda se aplică la lecţii de predare-învăţare sau la cele de recapitulare-sistematizare-

evaluare. 

Se precizează obiectivele urmărite. 

 

„Pasul 1” – Profesorul scrie (dinainte) pe foi de hârtie separate, cu litere mari (pentru a fi 

văzute de la distanţă) cauze adevărate, dar şi cauze eronate ale subiectului în discuţie. La fel se 

procedează pentru urmări. 

„Pasul 2” – Un elev va fi aşezat în faţa clasei. El ţine în mână, cu faţa spre clasă, hârtia 

pe care este scris subiectul tratat (exemplu: Cruciadele; Marile descoperiri geografice; 

Sfârşitul republicii romane etc). 

„Pasul 3” – Unii elevi, care au primit foi pe care sunt scrise cauzele, merg lângă 

„subiect”. „Spectatorii activi” (clasa) aleg cauzele bune şi dau la o parte pe cele false. 

„Pasul 4” – La fel se procedează pentru urmări. 

„Pasul 5” – Rămân în faţa clasei, lângă „subiect”, numai elevii „cauze adevărate”. Le 

repetăm. Le aşezăm la tablă sau le legăm cu un fir de aţă colorată, „ca o pânză de păianjen”. La 

fel procedăm pentru urmări. 

„Pasul 6” – Întorşi în bănci, toţi elevii scriu în caiete: a) cauzele; b) urmările 

evenimentului respectiv. 

 

Exemplu:  

Clasa a VI-a – Creştinism şi islamism; Cruciadele 

Obiectivele:  

 Elevii să-şi însuşească în mod corect cauzele şi urmările cruciadelor; 

 Să facă deosebirea între cauzele politice, economice, religioase şi culturale; 

 Să deosebească urmările şi cauzele cruciadelor de cauzele şi urmările altor 

evenimente. 

Se parcurg „paşii” enumeraţi. 

 

 

„Alege cauza, alege urmarea!” 
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În final, elevii vor completa în caiete următorul tabel: 

 

Problema de învăţat Religioase Politice Economice Culturale 

Cauze 

 
 
 
 
 
 

   

Urmări 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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              Metoda proiectului7 

 

 

 

 Stabilirea temei, de preferat prin consultarea elevilor; 

 Precizarea:  

 obiectivelor; 

 responsabilităţilor elevilor – este recomandabil ca elevii să şi le 

asume singuri; 

 resurselor necesare: materiale şi documentare (bibliografie); 

 calendarului (termene); 

 tipurilor de produse aşteptate; 

 criteriilor de evaluare; 

 modalităţilor de lucru: în grup/individual; 

 locurilor de desfăşurare a activităţilor: 

o în clasă; 

o acasă; 

o în bibliotecă; 

o pe teren (vizite, excursii). 

 Realizarea produselor finale; 

 Prezentarea rezultatelor; 

 Evaluarea. 

 

Metoda implică învăţarea activă, presupune strângerea de informaţii, prelucrarea şi 

sistematizarea acestora, „producerea de idei”, căutarea de soluţii, interpretarea, reflecţia 

personală, comunicare, interacţiuni, inventivitate şi creativitate etc. 

Metoda poate fi aplicată la numeroase teme. 

                                                 
7 Metoda proiectului va fi tratată şi la capitolul Evaluarea. 
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Exemple: 

Clasa a V-a – Moştenirea culturală a antichităţii; 

Clasa a VI-a – Capodoperele Renaşterii; 

Clasa a VII-a – Democraţie şi totalitarism; Mari conflagraţii ale secolului XX; 

Clasa a VIII-a – Regimul comunist în România; Personalităţi ale Evului mediu 

românesc; Personalităţi ale epocii moderne în istoria românilor. 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 
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Metoda are ca scop formarea şi dezvoltarea capacităţii de a formula întrebări (pe baza 

unei documentări prealabile asupra unui subiect), de a comunica, de a asculta, de a consemna 

răspunsurile. 

 

„Pasul 1” – Accesul la interviu – poate fi obţinut direct sau printr-o recomandare. 

* „Munca de dinaintea muncii” presupune o documentare 

asupra subiectului. 

„Pasul 2” – Elevul - sau elevii pereche -  construieşte/construiesc ghidul de interviu –  

6-8 întrebări care cer răspunsuri deschise (nu „da” sau „nu”). 

* Atenţie! Să nu lipsească ceea ce se numeşte „înţeles 

negociat” – „Ce altceva aţi dori să vă întreb?” „Dacă aţi fi în locul 

meu, ce întrebare aţi pune?” etc. 

„Pasul 3” – Intervievarea propriu-zisă – elevul/elevii consemnează, în scris sau cu 

ajutorul reportofonului, răspunsurile. Încurajează partenerul, păstrează „contactul vizual” etc. 

„Pasul 4” – Transformă interviul într-o „poveste”: 

- arată cum a obţinut interviul; 

- descrie atmosfera şi persoana intervievată, astfel încât să o „aducă” în  

              faţa ochilor celui care citeşte; 

- respectă întocmai cuvintele intervievatului; 

- îşi exprimă sentimentele în legătură cu ceea ce l-a impresionat; 

- adaugă fotografii, afişe etc. 

„Pasul 5” – Analiza produsului final, care este prezentat în faţa clasei: 

- Ce aţi aflat nou? 

- Ce v-a impresionat? De ce? 

- Cum apreciaţi prezentarea? 
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Se poate aplica cu succes la clasele a VII-a şi a VIII-a. 

 

Exemple: 

Clasa a VII-a – unităţi de învăţare: Democraţie şi totalitarism; Al doilea război 

mondial; Lumea postbelică; 

Clasa a VIII-a – unităţi de învăţare: România între democraţie şi totalitarism; 

România în al doilea război mondial; Regimul comunist în România. 

 

 

Încercaţi  
o aplicaţie! 
SUCCES! 


