EFICIENȚA FOLOSIRII METODELOR ACTIV- PARTICIPATIVE
Am
constatat
de-a
lungultimpuluicăexistădiferențeîntremodulîn
care
eleviinoștriasimileazăinformația, interesul cu care se implicăîn ore, participarea la ore șifelulîn
care ne manifestamnoi, ca elevi. Elevii din present suntmultmaidinamicișimainerăbdători,
dornicișiîncântați de noutățileinserate, cu măiestrie, de cadreledidactice, înorelesusținute.
Este important ca pregătirealorsă se realizezepentru o viaţăactivăşicreativă. De aceea,
educaţialortrebuiesă
se
bazezepemetodeactivparticipative,
necesarepentruformareauneiatitudini active, bazatăpedorinţa de a observaşiexplica, de a
construi,
explora,
experimenta,
construișicrea,
alternate,
desigur
cu
metodeletradiționale.
Metodeleactiv
–participativefolosite
constant
de
cadreledidactice
ale
ȘcoliiPrimareKinderstarstimuleazăparticiparea
conştientăşiactivă, îndeamnăeleviisăcaute,
săcercetezeșisăprelucrezecunoştinţele.
Acesteamijlocesccolaborareadintreelevi,
încurajeazăschimbul
de
ideişiinformaţiișistimuleazădezvoltareaproceselorpsihice,
antrenândgândirea, imaginaţia, memoriaşivoinţaelevilor. Lasăimpresiaelevilorcă se joacă,
lucruadevărat, dareste un joc cu efect de asimilaresauconsolidare de cunoștințe. Atmosfera din
timpullecțieiesteunadestinsă, antrenantă, facilitânddezvoltareaîncrederiiîn sine și a stimei de
sine.
EleviiȘcoliiPrimareKinderstarcolaborează, schimbăidei, oferăsoluții, se simtascultați,
valorizațișiapreciați.
Valoareaprofesională a unuicadru didactic estedeterminată de stilul didactic, de modul
de abordare a sarcinilor de învăţare, de felulîn care percepeşirealizeazăsituaţiile de învăţare, de
arta de a comunicaşirelaţiona cu elevii.
InserareaCubului, Explozieistelare, Pălăriilorgânditoare, a Jurnalului cu dublăintrare, a
Diagramei Venn înlecțiedestindeatmosfera, antreneazăelevii, stimulându-le gândirea,
imaginațiașicreativitatea.
Suntîncântațicândcaptareaatențieisauchiardesfășurarealecției se
realizeazăaltfel. Monotoniaesteînlocuită de dorința de a participa la joc, de a-șiaducecontribuția
la rezultateleechipei, de a fi valorizați, recompensați, apreciați.
Încadrulorelor
de
Limbașiliteraturaromână,
la
clasaa
IV-a,
am
folositfrecventMetodaPălăriilorgânditoarepentruconsolidareacunoștințelorînsușite
din
texteleliterarnarative. Spreexemplu, înora de consolidarea textului ,,Pinocchio înȚaraJucăriilor”
adaptare după Carlo Collodi.
Suntprezentatecele 6 pălării de culoridiferite, pebazalorformându-se grupurile. Se
citeștetextul, înlanț. Se anunțătemași se constituiegrupurile –eleviisuntîmpărţiţiîn 6 echipe.
Subfiecarepălăriemaimulțielevivorprezentasoluții,
răspunsuri,
se
vorconsulta,

intervenindperândsaufiindreprezentați
de
unlider.
Pălăriaalbăestepovestitorul,
celceredăpescurtconţinutultextului- informează; pălăriaroşieîşiexprimăsentimentelefaţă de
personajeleîntâlnite- spunecesimte; pălărianeagrăprezintăaspectele negative ale întâmplărilor
-identificăgreşelile;pălăriagalbenăestesimbolulgândiriipozitiveşi constructive, creeazăfinalul;
pălăriaverdeprezintăsoluţii alternative – genereazăideinoi; pălăriaalbastrăesteliderul, conduce
activitatea, controleazădiscuţiile –clarifică.Cu ajutorulpălărieialbastre se realizeazăo sinteză a
concluziilortuturorcelorlaltepălării.
Metoda cubului poate fi aplicată individual, în perechi sau în grupuri. Etapele acestei
metode corespund celor 6 feţe ale unui cub. Descrie! – explică/defineşte un concept, Compară!
– stabileşte asemănări şi deosebiri, Asociază! – la ce te determină să te gândeşti?, Aplică! – ce
aplicabilitate poate avea?, Analizează! – analizează conceptul, Argumentează pro sau contra! –
este bine/rău? Fiecare cerinţă de pe fețele cubului presupune sarcini de lucru.
Am folosit această metodă în cadrul lecțiilor de limba și literatura română, matematică,
dar și istorie și geografie. Am ținut cont în stabilirea rolului fiecărui membru de relaţionarea cu
ceilalţi membri și de modul în care se implică în luarea deciziilor. Spre exemplu, la ora de
geografie, în cadrul lecției,,Lacurile și Marea Neagră”, elevii au rezolvatcerințeleCubului cu
entuziasm, colaborând constant. Acestecerințe au fost: 1.Descrie lacurile/mările, 2.Compară
mările cu lacurile, 3.Spune însușiri pentru cuvintele ,,lac, mare”, 4.Analizează de unde provine
apa lacurilor? 5.Alcătuiește un scurt text în care să folosești cuvintele: zăpadă, ape, precipitații,
a admira, peisaje, 6. Realizează un desen cu tema ,,Poluarea apelor” în care să evidențiezi
efectele negative ale poluării.
Această metodă transformă elevul din obiect în subiect al învăţării, asigură elevului
condiţii optime de a se evidenția individual şi în echipă, dezvoltă gândirea critică, motivația
pentru învățare și facilitează evaluarea propriei activități.
Folosireaconstantă
a
metodelor
de
predare-învăţareevaluarepentrudezvoltareagândiriicritice a elevilor conduce la formarea uneimotivaţiiintriseci,
creează un climatafectiv-pozitiv, derminândevoluțiaelevilorșiobținereaunorrezultatemaibune.
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