
Metode de predare
centrate pe elev

„Învățătura trebuie 
să fie uneori un drum; 

întotdeauna un orizont."
Nicolae Iorga



I. Delimitări conceptuale: Predarea centrată pe elev - predarea personalizată
Activitatea 1
Citiți definițiile de mai jos și întocmiți o listă a cuvintelor cheie adecvate 
conceptului de predare centrată pe elev:
 Predarea centrată pe elev este o abordare extinsă ce presupune înlocuirea

prelegerilor cu învăţarea activă, conștientă și participativă, integrarea
unor programe de învăţare după un ritm propriu şi/sau a unor situaţii de
cooperare în grup, care, în ultimă instanţă, îi conferă elevului
responsabilitatea pentru propriile progrese în educaţie. Nanney, B.

+ Mediul educațional care are la bază predarea centrată pe elev se
concentrează în primul rând asupra satisfacerii nevoilor elevului, în timp
ce mediul învăţării centrate pe materie se concentrează în primul rând
asupra unui set de cunoştinţe. Clasen, R.E. & Bowman, W.E. (1974)



+ Pentru a forma competenţele proiectate este necesar a fundamenta demersul didactic
pe interesele şi trebuinţele copiilor, a le stimula efortul, a-i ajuta să învețe cooperând,
a-i încuraja să facă apel la creativitate, cunoștințe din cat mai multe domenii, gândire
critică.

Activitatea nr.2
+ Pe baza cuvintelor cheie descoperite și a experienței profesionale personale, în echipe

de 2-4, cursanții elaborează definiții ale conceptului de predare centrată pe elev.
+ .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................



II. Strategii de predare în vederea învățării active.
Activitatea nr.3 

Valori şi credinţe despre elevii mei
Completaţi enunţurile: 
1. Apreciez cel mai mult la elevii mei.... 
2. Este necesar să-i învăţ pe elevii mei.... 
3. Cred că elevii mei învaţă cel mai bine atunci cînd...
4. Elevii mei au nevoie cu adevărat...
5. Cred că în relaţia cu elevii trebuie să manifest..... 
Care dintre răspunsuri demonstrează că în procesul educaţional vă centraţi pe 
persoana celui educat, adică pe elev? Argumentaţi. 



Educaţia centrată pe elev se structurează pe principii educativ-didactice
generale (al accesibilităţii, al integrării teoriei cu practica, al învăţării
temeinice, al cunoaşterii sistemice, al intuiţiei etc.) şi specifice (al
individualităţii, al creativităţii şi succesului, al alegerii, al încrederii şi
susţinerii) [vezi şi C. Cucoş, 3, p. 59-66; Şt. Păun, 12, p. 68-79; 6, p. 15-
16].



+ Strategii didactice adecvate predării centrate pe elev – sensuri:
-în sensul larg: este o paradigmă experienţială a instruirii, bazată

pe valorizarea intereselor şi abilităţilor elevilor;
-în sens restrâns: desemenează un plan de acţiune educativă care 

are la bază cunoaşterea nevoilor educative ale el
Atunci când se vorbeşte despre strategii centrate pe elev se evidenţiază
corelaţii dintre tipurile de inteligenţe ale lui Gadner şi stilurile de învăţare, 
respectiv între stilurile clasice de învăţare (vizual, auditiv, kinestezic) şi
diferite strategii de învăţare (G.Lemeni, M. Miclea, p.132-133evului; 
(L.Şoitu,R.Cherciu, 2006,p. 45)
Testarea inteligențelor multiple - GIFTED (FOR) YOU Project (giftedforyou.eu)

https://www.giftedforyou.eu/ro/testarea-inteligentelor-multiple.html


Etapele construirii strategiei didactice centrată pe elev
a) Ce urmăresc să obţin în urma predării: un set de cunoştinţe, să experimenteze o situaţie
inedită care să permită insight-uri personale? Ce obiective îmi propun să ating? 
b) Este informaţia transmisă necesară? Este experienţa utilă?
c) Care sunt abilităţile personale şi educaţionale disponibile care să mă ajute să mediez
învăţarea?
d) Ce metode, tehnici şi instrumente am la îndemână?Ce pot să aplic în situaţia actuală? Ce plan 
de acţiune adopt?
e) Ce ar trebui să facă elevul?
f) Care este nivelul de la care pornim?(dacă elevului îi prezentăm un set nou de abilităţi, vom
utiliza o etapă pasivă din punct de vedere al implicării elevului; dacă dorim ca elevul să exerseze
activităţi vom utiliza o etapă activă).
g) Ce contează mai mult în activitatea X…Y…..Z..?
h) Care sunt criteriile de performanţă pe care le voi utiliza în evaluare? 



+ Activitatea nr 4
+ Portrete
+ Profesorul tradițional                                 Profesorul modern
.........................................                            .........................................
.........................................                            .........................................
.........................................                            ...........................................

Notă: Activitatea se desfășoară în două etape – în echipe și frontal – cumulând toate concluziile care vor fi 
notate pe o coală de flipchart.



Strategii didactice

+ 1.Învăţarea mediată (IM) Învăţarea mediată este o modalitate de facilitare şi
capacitare a elevului cu ajutorul adultului în structurarea activităţii de învăţare.

Elevul este ajutat să înveţe cum să înveţe; este o facilitare a dezvoltării lui cognitive şi o 
educare în sens metacognitiv. 

Blocajele cele mai frecvente ale subiectului învăţării sunt tipice ca cele de mai jos, de 
aceea este necesară medierea adultului: 

 Elevul nu cunoaşte/înţelege conceptele, nu le poate formaliza şi defini.

 Elevul nu cunoaşte/înţelege algoritmii de rezolvare a unor exerciţii, probleme.

 Elevul nu este capabil să planifice, să execute sarcini şi să-şi monitorizeze
rezultatele.



 Moment de reflecție
Identificați 3 beneficii pe care strategia de învățare mediată le aduce în 
procesul educațional
............................................
............................................
............................................



2. Învăţarea activă (IA) 
Învăţarea activă este strategia cea mai frecvent utilizată de către profesori în
activităţile centrate pe elev care permite subiectului învăţării un contact direct cu 
materialul de studiat. 
 Învăţarea prin descoperire cu ajutorul materialelor concrete (texte, produse, 

obiecte); 
 Acordarea unui timp de reflecţie, în care elevul alcătuieşte un răspuns la o 

situaţie dată;
 Alcătuirea de grupe de elevi care primesc o sarcină parţială din sarcina grupului;
 Încurajarea gândirii critice;
 Utilizarea metodelor de grup (focus grup, brainstorming) în căutarea

răspunsurilor adecvate;
 Învăţarea pe bază de proiect, conceperea activităţii didactice ca proiect de 

cercetare aplicată;



Activitatea nr.5
Identificaţi în experienţa d-vostră didactică un exemplu de învăţare

activă la disciplina pe care o predați și discutați în echipe despre avantajele și 
dezavantajele acesteia.
Notați răspunsurile pe o coală de flipchart și prezentați grupului concluziile d-
voastră.



3. Învăţarea colaborativă sau prin cooperare este o strategie didactică bazată
pe lucrul în echipă. Echipele pot fi grupuri de elevi, diade de elevi sau chiar
diada profesor-elev. Formarea grupurilor de lucru are drept scop îndeplinirea
de sarcini de învăţare (Felder, Brent, 2001). 
Dezbatere
Care sunt avantajele învățării prin cooperare din punct de vedere al abilitării 
socio-emoționale a elevilor, dar și al relațiilor sociale dintre aceștia?



4. Învăţarea experienţială este o strategie didactică bazată pe ideea că profitul
maxim de învăţare se obţine prin experimentarea de situaţii inedite şi transferul de 
cunoştinţe astfel obţinute la situaţii noi de învăţare. 

Etapele învățării experențiale:

 etapa experienţială-etapă concretă, activă în care elevul este expus unei
experienţe de învăţare; 

 etapa reflexiv-recapitulativă în care elevul observă consecinţele acţiunilor sale 
şi analizează experienţa de învăţare;

 etapa concluzivă-este o etapă a conceptualizării experienţei, bazată pe 
observaţia elementelor comune cu alte experienţe similare;

 etapa de planificare-este o etapă activă, de planificare şi experimentare a unor
noi experienţe.



III. Metode de învățare activă

Activitatea nr.6

Dezbatere – facilitarea învățării prin descoperire.

În echipe de 4-5 participanți dați exemple de metode activ-participative de învățare. 
Ierarhizați aceste metode în funcție de rolul în retenția și transferul informațiilor.

Notați concluziile pe o coală de flipchart.



Exemple de metode active în procesul instructiv-educativ

1. Jurnalul cu dublă intrare

este o metodă prin care elevii stabilesc o legătură strânsă între textul care prezintă 
informații necesare în învățare şi propria lor curiozitate şi experienţă.

Pentru a face asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, 
trăgând pe mijloc o linie verticală.

În partea stângă a paginii li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din 
text care i-a impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit o experienţă
personală, pentru că i-a surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul sau pentru că o 
consideră relevantă pentru stilul sau tehnica autorului.

În partea dreaptă, li se va cere să comenteze acel pasaj: De ce l-au notat? La 
ce i-a făcut să se gândească? Ce întrebare au în legătură cu acel fragment? De ce i-au 
intrigat? 



2. Eseul de cinci minute

Eseul este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi să-
şi adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară
despre ceea ce s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea oră.

Acest eseu le cere elevilor două lucruri: să scrie un lucru pe care l-au învăţat
din lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătura cu 
aceasta. 

Profesorul strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le 
foloseşte pentru a-şi planifica lecţia următoare la clasă.



3. Cubul

Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective.

Sunt recomandate următoarele etape:

a. Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, 
analizează, asociază, aplică, argumentează.

b. Anunţarea temei, a subiectului pus în discuţie.

c. Stabilirea echipelor.

d. Stabilirea întrebărilor și a pașilor de lucru. 

Ex: Ce este asemănător? Ce este diferit? La ce poți folosi informația?

e. Notarea și prezentarea concluziilor.



4. Bulgărele de zăpadă
Metoda presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, faţete ale unei
probleme/ situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale. 
Se recomandă următoarele etape:
1. Împărţirea grupului în echipe de 7-8 persoane.
2. Enunţarea temei.
3. Notarea ideilor: fiecare membru notează pe un post-it ideea sa şi o pune pe 

centrul mesei.
4. Ierarhizarea ideilor: fiecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează (de la 

1-8). Se vor reţine primele două, trei idei.
Se reuneşte apoi tot grupul cu cele două idei de la fiecare şi se repetă algoritmul. 
Astfel se vor reţine doar ideile/ aspectele pe care tot grupul le consideră relevante.



5. Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea
achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup.

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune avantaje
precum creșterea stimei de sine și dezvoltarea abilităților de comunicare și de 
relaționare.

Etape:

1. Formarea grupelor – 4,6 elevi

2. Prezentarea subiectului, temei de cercetare/învățare

3. Cooperare în vederea realizării sarcinilor (elevii au posibilitatea să aleagă rolurile 
în grup, sarcinile adecvate acestora și modalitățile de informare)

4. Reunirea în grupul mare și prezentarea concluziilor fiecărei echipe.



+ Activitate finală

+ Elaborați un proiect didactic pe o un subiect de învățare la alegere, folosind 
strategii și metode active pentru învățare. 
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