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Abstract:The dynamics of the technical and scientific progress conditions the revision of some
aspects of the contemporary pedagogy. In the context of the formative education, based on the
development of the applicative and creative abilities of a person, it is necessary to diversify the didactic
methodology and to frame it to the contemporary requirements. One of the determinant points, which
provides the right solution of the problem, is the motivation of the pupil for an active and concrete
formation, which can make the pupil to be able to put questions, find answers, and make comparative
analysis. The development of the creativity can make the pupil inventive, able to create new things, based
on the innovational logic. Finding the mechanisms and methods to forward this kind of education can
create favorable conditions for an active, efficient, and productive formation.

Introducere
Instruirea şi educaţia necesită o modernizare continuă a procesului învăţării.
Instruirea şi educaţia reprezintă modul de acţiune a cadrului didactic în direcţia
proiectării, organizării şi coordonării activităţii elevului, pentru ca elevul să beneficieze de
pe urma acestor activităţi, adică să se dezvolte şi să se formeze ca personalitate.
Un prim scop al învăţământului modern este maximizarea capacităţilor intelectuale
ale elevilor, adică fortificarea capacităţilor de a gândi pentru a putea rezolva anumite
probleme, pentru a fi inovatori, a lua decizii şi a comunica eficient. Pentru a atinge acest
obiectiv, şcolile trebuie să ofere o atmosferă care să promoveze gândirea, creativitatea, să
încurajeze exprimarea şi discutarea ideilor şi convingerilor.
Se impune tot mai mult un învăţământ modern, bazat pe corelarea cunoştinţelor,
capacităţilor şi atitudinilor; pe colaborarea dintre profesor şi elev; pe activităţi în echipă,
în perechi; pe învăţarea reciprocă – totul în scopul de a aplica cunoştinţele în practică şi
de a dezvolta gândirea creativă a elevilor [2, 3]. Cu alte cuvinte, instituţiile de învăţământ
trebuie să devină centre de stimulare şi dezvoltare intelectuală a gândirii şi învăţării, unde
informaţia să devină catalizatorul gândirii.
În acelaşi timp, pentru a susţine calitatea instruirii la nivelul exigenţelor progresive,
este necesar de a forma încă din şcoală deprinderi, care ar facilita educaţia permanentă,
devenită o necesitate a societăţii contemporane. Continuitatea educaţională este
condiţionată de accelerarea schimbărilor, de mobilitatea profesiilor, de evoluţia ştiinţelor,
de criza modelelor relaţionale şi de viaţă etc. Necesitatea educaţiei eficiente este impusă şi
de o serie de factori individuali, cum ar fi integrarea dinamică a omului în societate,
nivelul crescut al aspiraţiilor individuale, sentimentul demnităţii personale, nevoia de
încredere în viitor [6].
Materiale şi metode de cercetare.
În cadrul investigaţiilor efectuate la Liceele teoretice „M. Berezovschi” şi „I.
Creangă” din municipiul Chişinău, am utilizat următoarele metode de lucru:
- experimentul pedagogic;
- observarea;
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- chestionarea elevilor;
- testările, evaluările;
- sondajul.
Rezultate şi discuţii
În ultimul timp, profesorii sunt tot mai preocupaţi de problema eficientizării
procesului de predare-învăţare în cadrul orelor de curs sau al altor activităţi didactice. În
centrul acestei orientări sunt situate individualizarea şi diferenţierea procesului instructiveducativ, adică totul trebuie să pornească de la cel care învaţă (elev, student), de la
necesităţile şi aspiraţiile lui, pentru că în funcţie de ele trebuie organizat procesul de
învăţământ [1].
Este important ca profesorul să-l stimuleze pe elev să acţioneze, să-i creeze condiţii
de activitate. Obiectivul major al oricărui profesor trebuie să fie următorul: „A-l învăţa pe
elev cum să înveţe, pentru că analfabetul de mâine va fi nu cel care nu ştie să citească, ci
cel care nu ştie să înveţe”.
Pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ putem evoca un şir de condiţii,
de care trebuie să ţinem cont:
- formarea la elevi a unui stil individual de muncă;
- stimularea şi susţinerea opiniilor personale;
- formarea unui bagaj mare de imagini şi reprezentări despre lume;
- aprofundarea orizontul ştiinţific de cunoştinţe;
- virtuozitatea profesorului în ceea ce priveşte alegerea metodelor de lucru cu elevii
şi modul în care el îi învaţă pe elevi să înveţe etc.
Toate aceste condiţii contribuie la motivarea şi dezvoltarea interesului cognitiv al
elevilor. În acest scop am efectuat un sondaj în liceele teoretice din municipiul Chişinău,
„I. Creangă” şi „M. Berezovschi”, în clasa VII-IX.
96 de elevi din liceul „M. Berezovschii” şi 87 elevi din liceul „I. Creangă” au reuşit
să determine condiţiile care contribuie la o învăţare eficienţă:
- diversificarea metodologiei didactice;
- cunoştinţele şi ţinuta profesorului;
- receptivitatea profesorului;
- organizarea procesului de instruire în condiţiile care ar asigura accesibilitatea
materiei pentru întreg contingentul;
- planificarea şi desfăşurarea activităţilor în funcţie de potenţialul intelectual al
fiecărui elev (instruirea diferenţiată);
- efectuarea mai frecventă a experienţelor, observărilor, excursiilor, concursurilor
tematice ce ar spori dorinţa de a învăţa şi ar contribui astfel la motivarea elevilor;
- susţinerea şi implicarea părinţilor în procesul de formare a elevului;
- manuale accesibile, cu conţinut raţional sistematizat, care ar motiva elevul să se
instruiască;
- conştientizarea finalităţilor învăţării;
- folosirea mai eficientă a aparaturii video, calculatorului şi a altor mijloace de
instruire eficientă utilizate în procesul de instruire;
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climatul psihopedagogic, atmosfera plăcută la lecţii.
Am constatat că rezultatele acestui sondaj reflectă o realitate obiectivă, care
caracterizează starea lucrurilor la momentul de faţă. De aceea profesorul este obligat să
cunoască şi să aplice în activitatea didactică diverse forme şi metode de instruire, pentru a
putea găsi modalitatea reuşită de asigurare a productivităţii maxime în instruire.
Scopul instructiv-educativ, conţinutul şi motivele activităţii de învăţare exercită o
influenţă semnificativă asupra entuziasmului, sârguinţei, atitudinii elevilor faţă de muncă
şi asupra rezultatelor procesului de instruire. La rândul ei, motivaţia ce se formează în
procesul instruirii şi educaţiei elevilor depinde de aplicarea metodelor şi procedeelor
didactice, de conţinutul materiei studiate şi de formele de lucru cu elevii [5].
Metodologia didactică modernă dispune de un şir de metode în cadrul cărora pot fi
stimulate creativitatea şi gândirea critică a elevilor. Spre exemplu: metoda analitică, care
dezvoltă capacitatea de investigare; brainstormingul, care reprezintă manifestarea
capacităţilor nedescoperite în personalitate; problematizarea, care pune elevii într-o stare
de confruntare cu o situaţie ce solicită elaborarea unor răspunsuri originale în baza
cunoştinţelor acumulate anterior şi a presupunerilor intuitive; şapte soluţii – metodă care
pentru o singură problemă solicită şapte soluţii, catalizând astfel procesul gândirii
divergente.
Totuşi, factorul esenţial în stimularea spiritului creator este cadrul didactic, prin
caracteristicile personalităţii sale, prin conduita sa profesională, prin atitudinile
manifestate faţă de personalitatea şi comportamentul elevilor.
Profesorul creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii,
creează oportunităţi pentru autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă. El îi stimulează
pe elevi să caute noi conexiuni între fenomene, să găsească noi soluţii pentru probleme, să
formuleze ipoteze îndrăzneţe şi să dezvolte ideile altora.
Metodele de învăţare creativă ar trebui să constituie o componentă de bază în
formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice. Asistând la lecţiile unui profesor creativ,
elevii devin curioşi şi atenţi la tot ce se mişcă în jurul lor, îşi pun în valoare simţul de
observaţie şi simţul umorului, încep a căuta noutatea.
În urma investigaţiilor efectuate în liceul „I. Creangă” şi „M. Berezovschii”, am
aplicat, pe durata practicii pedagogice cu studenţii anului III şi IV, diverse metode
formativ-participative de lucru, care au contribuit la dezvoltarea gândirii, memoriei,
creativităţii elevilor şi i-au ajutat să se auto-motiveze în ceea ce priveşte studierea
biologiei şi chimiei.
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Fig. 1. Rezultatele investigaţiilor în liceul „M. Berezovschii”,
clasa VII„A” şi VII„B”, anul de studiu 2012-2013
Din figura 1 se observă că procentul reuşitei creşte în clasa experimentală, unde au
fost utilizate metode active de lucru, cu toate că la început de an şcolar rezultatele erau la
acelaşi nivel.
La orele de chimie de o solicitare deosebită se bucură activităţile în cadrul cărora se
utilizează experimentul demonstrativ-distractiv, fapt care-i motivează pe elevi să caute
răspunsuri la întrebările care apar, să consulte literatura de specialitate şi să se adreseze
profesorului pentru consultaţie. Profesorul trebuie, la rândul său, să aibă o strategie
specială, să nu oferire explicaţiile şi informaţiile de-a gata, ci să propună un mecanism
consultativ, care l-ar pune pe elev în situaţia de a investiga cazul şi găsi singur răspuns la
întrebări. Descoperirea condiţiilor ce asigură efectul experimentului îl face pe elev să
câştige încredere în forţele proprii şi îi trezeşte interesul pentru alte căutări. Experimentul
demonstrativ-distractiv are un efect captivant atât în cadrul activităţilor curriculare, cât şi
al celor extracurriculare [7].
Găsirea tangenţelor dintre materialul însuşit şi activitatea cotidiană prezintă o cale de
captare a atenţiei elevilor asupra subiectelor abordate, de aceea profesorul trebuie să
găsească permanent exemple practice, de aplicare reală a cunoştinţelor teoretice. Acest
lucru poate fi realizat şi în timpul demonstrării experimentului chimic, unde se explică
cauzele şi efectele, importanţa practică, utilitatea fenomenului în diferite domenii. O
influenţă pozitivă asupra atitudinii faţă de disciplină o are rezolvarea problemelor cu
caracter aplicativ, în care se solicită soluţionarea unei situaţii cotidiene, se conştientizează
necesitatea participării active pentru a însuşi cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru
viaţă.
Pentru a asigura o instruire calitativă, cu perspectiva aplicării utile a cunoştinţelor
acumulate şi a abilităţilor formate în activitatea ulterioară, profesorii trebuie să ţină cont
de impactul inter- şi transdisciplinarităţii. Numai integrarea cunoştinţelor într-un sistem
armonios poate asigura o însuşire conştientă şi trainică cu perspectiva aplicării reuşite în
practică [4].
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Cu cât profesorul foloseşte mai abil principiul interdisciplinarităţii, cu atât informaţia
este mai accesibilă, iar cunoştinţele acumulate au un suport mai temeinic, deoarece în
conştiinţa elevului se înregistrează mai uşor exemplele practice, conexiunile cu alte
domenii, varietatea de posibilităţi de a reţine informaţia.
Concluzii
Eficientizarea instruirii este un proces complex şi depinde de mulţi factori, dintre
care mai importanţi sunt: personalitatea profesorului, metodologia didactică aplicată,
antrenarea activă a întregului contingent de elevi în activităţile desfăşurate, dezvoltarea
calităţilor de autoinstruire, stimularea iniţiativei şi responsabilităţii personale a elevilor
etc. Ele se conjugă cu scopul suprem al instruirii – dezvoltarea personalităţii elevului,
indicatorul principal al reuşitei fiind aprinderea luminiţelor în ochii ce privesc din clasă.
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