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COMPLEMENTUL DIRECT-COMPLETIVA DIRECTĂ ÎN METODICA 

TRADIŢIONALĂ / MODERNĂ 

 

   Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu complex de acţiuni de instruire, fiind 

caracterizat printr-o organizare raţională, orientat întotdeauna spre o finalitate determinată, 

subordonat în esenţă, personalităţii omului modern şi transformării efective a naturii umane. 

De aceea, proiectarea şi realizarea eficientă a activităţii instructiv-educative depind de modul în 

care interacţionează componentele procedural, organizatorice şi materiale ale procesului de 

învăţământ.  În acest sens, realizarea finalităţilor procesului instructiv-educativ este posibilă doar  

în măsura în care în activitatea de predare-învăţare se foloseşte un sistem coerent de căi, mijloace, 

forme de organizare, vizând realizarea sarcinilor didactice. 

Formele şi mijloacele folosite pentru îndeplinirea sarcinilor didactice sunt definite prin termenul 

generic de metodologie a instruirii, prin care, sunt desemnate ansamblul metodelor şi procedeelor 

utilizate în procesul de învăţământ. 

   Metodele didactice (cuvânt provenit din greacă „octos‟ =cale, drum; „metha‟ =către, spre) 

sunt prezentate ca fiind căile folosite în şcoală de către profesori pentru a-i sprijini pe elevi să 

descopere lumea, natura, lucrurile, ştiinţa, viaţa. De asemenea, acestea reprezintă şi mijloace prin 

care se formează şi se dezvoltă deprinderile, priceperile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra 

naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi 

caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. 

În definirea metodei, o poziţie dominantă (centrală) o ocupă finalitatea acţiunii, iar metoda apare 

„în mod firesc, ca o prelungire a obiectivelor şi sarcinilor prestabilite, ca traducere a interiorităţii 

educatorului în exterioritate, cu menirea de a asigura trecerea de la punctul de plecare (obiectivul 

propus) la punctul terminus (obiectivul realizat) şi care, în principiu sunt tot una‟ (Cerghit, 1976, p. 

17). 

   „Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 

cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare, realizată efectiv de preşcolar, elev, student, 

în cadrul instruirii formale şi ninformale cu deschideri spre educaţia permanentă‟ (Cristea, 1998, 

p.303). 

Utilizarea metodelor didactice urmăreşte o triplă finalitate, şi anume: 

a)atingerea unor scopuri de cunoaştere (stăpânirea metodelor de gândire, precum şi a unor strategii 

cognitive de procesare a informaţiilor); 

b)atingerea unor scopuri de instruire (asimilarea unor cunoştinţe, priceperi, deprinderi, a unor 

tehnici sau operaţii de lucru); 

c)atingerea unor scopuri formative (formarea şi modelarea trăsăturilor de personalitate). 

Sub aspect metodologic, din persectiva acestor finalităţi,  întregul proces de învăţământ poate fi 

asimilat ca un ansamblu de metode,  respectiv de „căi‟ de instruire care asigură calea de acces spre 

cunoaşterea şi transformarea realităţii înconjurătoare, spre însuşirea tehnicii, culturii şi civilizaţiei. 

Într-o accepţiune mai largă, metoda reprezintă o practică raţionalizată, o generalizare confirmată de 

experinţa didactică şi de experimente psihopedagogice şi care serveşte la transformarea şi 

ameliorarea naturii umane. 

Procedeul didactic este o secvenţă a metodei, o particulă componentă a acesteia, reprezentând un 

mod de a se manifesta, de a proceda, având ca scop punerea elevului într-o situaţie de învăţare.  

Mai multe procedee legate între ele dau naştere unei metode, care se poate dovedi eficientă în 

funcţie de procedeele didactice utilizate. 
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Clasificarea metodelor didactice 

Varietatea şi diversitatea metodelor de instruire a condus la necesitatea clasificării şi ordonării lor, 

problemă care rămâne şi în prezent deschisă. În literatura de specialitate sunt prezentate mai multe 

tipuri de clasificări ale metodelor, având la bază criterii diferite. 

1.În funcţie de criteriul istoric:metode tradiţionale sau clasice;metode noi sau moderne. 

2.După aria de aplicabilitate, gradul de generalitate:metode generale, care se aplică în întreg 

procesul de învăţământ, în predarea tuturor disciplinelor;metode particulare sau speciale, folosite în 

predarea anumitor discipline de învăţământ  sau pe anumite trepte de şcolarizare. 

3.După gradul de angajare a elevilor în procesul de învăţare:metode active;metode pasive. 

4.După sarcina didactică îndeplinită preponderent:metode de comunicare şi asimilare de noi 

cunoştinţe;metode de repetare şi consolidare a cunoştinţelor;metode de formare de priceperi şi 

deprinderi;metode de evaluare a rezultatelor învăţării. 

5.După modul de prezentare a cunoştinţelor:metode verbale, livreşti, bazate pe cuvânt;metode 

intuitive, bazate pe observarea directă a obiectelor şi fenomenelor sau a substitutelor acestora. 

6.După gradul de dirijare a învăţării, modul de administrare ce urmează a fi însuşită:metode 

algoritmice prin care activitatea de învăţare este dirijată riguros, pas cu pas;metode semialgoritmice 

care presupun o dirijare parţială ce lasă loc şi independenţei, posibilităţi de autoorganizare. 

7.După tipul de învăţare promovat:metode de învăţare prin receptare;metode de învăţare prin 

descoperire;metode de învăţare prin acţiune practică;metode de învăţare prin creaţie; 

8.După modul de organizare a activităţii:metode frontale, de activitate cu întreaga clasă; metode 

de învăţare în grup;metode de activitate în perechi;metode individuale. 

În ultimul timp s-a impus un alt sistem de clasificare / structurare a metodelor care are la bază 

izvorul sau sursa cunoaşterii, iniţiat de I. Cerghit, sistem preluat ulterior de majoritatea pedagogilor 

români. Cercetătorul consideră că sursele importante ale cunoaşterii învăţării sunt: 

-experienţa social-istorică reprezentând moştenirea culturală a umanităţii; 

-experienţa personală, trăită nemijlocit de elev pe baza contactului direct cu diverse aspecte ale 

realităţii obiective; 

-acţiunea practică. 

Prin asocierea la acest criteriu  a unui subcriteriu. care constă în suportul principal al informaţiei: 

cuvânt, imagine, acţiune, se ajunge la următoarea clasificare a metodelor de învăţământ: 

1.metode de comunicare:a)orale: explicaţia, descrierea, povestirea, prelegerea, instructajul, 

conversaţia, problematizarea, discuţia colectivă;b)scrise: lectura sau munca cu manualul;c)oral-

vizuale:instruirea prin radio / televiziune, tehnici video;d)interioare: reflecţia personală.  

2. metode de explorare:a)directe: observaţia, experimental, studiul de caz, ancheta;b)indirecte: 

demonstraţia obiectelor reale, demonstraţia imaginilor, demonstraţia grafică, modelarea.  

3.metode de acţiune:a)reale: exerciţii, elaborarea de proiecte, activităţi creative;b)stimulate: jocuri 

de rol, învăţarea pe simulatoare. 

4.metode de raţionalizare:a)metode algoritmice;b)instruirea programată. 

Învăţământul  tradiţional  / învăţământul modern 

   Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor, care se aplică sau utilizează pentru educarea elevului 

în realizarea procesului instructiv-educativ, are un rol foarte important pentru aplicarea în practică 

a cunoştinţelor tehnice acumulate de profesor. 

Clasificarea metodelor se realizează după mai multe criterii: scopul urmărit, evoluţia lor istorică, 

sarcina didactică prioritară, natura activităţii pe care o solicită etc. 

Astfel, mai mulţi pedagogi, dintre care îi amintim pe Palmade, Cerghit, Mucchielli, au împărţit 

metodele didactice, din punct de vedere istoric, în: 

a)metode tradiţionale sau clasice: conversaţia, expunerea, demonstraţia , exerciţiul, 

observarvaţia, problematizarea, munca cu manualul etc. 

b)metode moderne : algoritmizarea, brainstormingul, explozia stelară, metoda Philips 6/6, 

ciorchinele, metoda cubului, metoda RAI, diagrama Venn etc. 

Metodele tradiţionale se bazează pe transmiterea de informaţii de la profesor la elev. Aplicând 
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aceste metode, cadrul didactic este cel care transmite informaţii, pe care elevii, pasivi, neimplicaţi 

şi le notează în caiete iar învăţarea constă în memorarea informaţiilor şi reproducerea acestora. 

Învăţământul modern promovează o nouă educaţie, în care accentul din procesul de predare-

învăţare cade pe elev, prin accentuarea caracterului euristic, de activism şi de creativitate al 

metodelor de învăţământ. 

Dimensiunea de bază, în funcţie de care sunt considerate metodele didactice, este în şcoala 

modernă, caracterul lor activ, adică măsura în care acestea sunt capabile să declanşeze angajarea 

elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze imaginaţia, motivaţia, capacităţ ile 

cognitive. 

Metodele moderne au un caracter stimulativ, având ca scop participarea activă a elevului în actul 

de predare învăţare, lucru posibil şi prin utilizarea mijloacelor de învăţământ moderne.  

Trebuie avut în vedere ,totuşi, faptul că nu tot ce este vechi este demodat, la fel cum nu tot ceea ce 

este nou este şi modern, adică nu trebuie evitate metodele tradiţionale şi aplicate doar cele 

moderne. În sinea sa, o metodă nu este bună sau rea, aceasta trebiue doar să fie aplicate în 

conformitate cu situaţia didactică respectivă, pentru a soluţiona adecvat noile situaţii de învăţare. 

Un învăţământ optim ar trebui să îmbine metodele şi procedeele tradiţionale cu cele moderne, 

alternarea acestora demonstrând o  expresie a creativităţii cadrului didactic, ţinându-se cont şi de 

tema aleasă, de colectivul de elevi sau dotarea materială. 

La intrarea în şcoală copilul stăpâneşte elemente de bază a limbii materne iar vorbirea gramaticală 

premerge la elevi însuşirii conştiente a noţiunilor şi definiţiilor gramaticale, precum şi a logicii 

acestora. În timpul şcolii, limba maternă devine un obiect de studiu cu noţiuni, definiţii, reguli, care 

se însuşesc conştient în vederea unei experimentări corecte, atât orale cât şi scrise.  

   În ciclul gimnazial, elevii trebuie să dobândească treptat, capacitatea de a se orienta cu 

exactitate în cercetarea faptelor de limbă, de a descoperi trăsăturile lor esenţiale, pentru a putea 

ajunge la înţelegerea structurii limbii. Aşadar, condiţia de bază a predării gramaticii limbii române 

este activizarea continuă a puterii de abstractizare a elevilor. 

 

 

Metode tradiţionale folosite în procesul de predare-învăţare a Complentului direct/ 

Completiva directă. 

 

 

   Metodele tradiţionale se bazează, aşa cum am precizat şi anterior, exclusiv pe transmiterea 

de cunoştinţe de către cadrul didactic şi receptarea sau/şi imitarea de către elev. Ideea care stă la 

baza acestui model de comunicare este că cunoştinţele şi informaţiile nu trebuie descoperite de 

elev, ci acestea sunt transmise elevului prin intermediul limbajului. 

Aceste metode şi-au dovedit de-a lungul timpului avantajele dar şi neajunsurile şi lipsurile, 

dovedind o eficienţă relativ medie în performanţele şcolare la aplicarea lor prepoderentă în 

activitatea de predare-învăţare. 

Unele dintre avantajele folosirii metodelor tradiţionale ar fi:transmit cunoştinţe cu grad mare de 

conceptualizare (formule, ecuaţii ce nu pot fi descoperite de elevi prin efort propriu);se poate 

transmite un volum mare de informaţii într-un timp scurt;procesul de instruire se face în acelaşi 

timp pentru o colectivitate mare;se asigură un ritm planificat al procesului de instruire prin 

prezentarea logică, sistematică a conţinutului;verificarea şi evaluare cunoştinţelor este 

individualizată şi obiectivă. 

Pe lângă aceste avantaje există şi o serie de dezavantaje, în ceea ce priveşte folosirea acestora: 

cadrele didactice transmit direct informaţiile, comunicarea acestora realizându-se doar în sens unic 

profesor-elev;activitatea este centrată exclusiv pe profesor iar elevii devin pasivi;accentul este pus 

pe fapte iar obţinerea răspunsurilor corecte se face prin obţinerea de răspunsuri limitate de 

probleme limitate şi pe îndeplinirea unor sarcini precise;elevii nu îşi pot alege obiectivele 

preferenţial;profesorul şi manualul sunt singurele surse de informare;nu se pune accent pe lucrul pe 
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echipe. 

Altfel spus, principala metodă de educare a gândirii în învăţământul traditional o constituie 

expunerea profesorului, completată cu studiul individual al elevilor. Această modalitate a atras 

mereu critici, susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica, cu realitatea deoarece elevii 

sunt pasivi. 

Păstrarea metodelor tradiţionale este firească, cu condiţia reconsiderării şi adaptării lor la 

exigenţele învăţământului modern. Acestea pot tinde spre modernitate în măsura în care secvenţele 

procedurale care le compun permit restructurări inedite sau în cazul în care circumstanţele de 

aplicare ale acelei metode sunt cu totul noi. Astfel, în cadrul unor metode moderne surprindem 

secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei metode erau cunoscute de 

mult timp. 

Cele mai des întâlnite metode tradiţionale în predarea limbii române sunt: conversaţia, expunerea, 

demonstraţia , exerciţiul, analiza lingvistică, munca individuală cu manualul, problematizarea, 

învăţarea prin descoperire. 

1.Conversaţia este metoda „cu un rol preponderent în practica didactictică a studierii limbii      (ca, 

de altfel, şi a literaturii) în şcoală şi aceasta datorită faptului că înlesneşte antrenarea elevilor în 

cercetarea faptelor de limbă, în descoperirea regulilor, le cultivă gândirea logică, posibilităţile de 

exprimare, încrederea în capacităţile proprii (punându-i în situaţia de a descoperi ei înşişi 

cunoştinţele), priceperea de a folosi dialogul în vederea unei comunicări vii şi clare‟ (Parfene, 

1999, p. 26). 

Această metodă poate fi folosită pe tot parcursul lecţiei, în toate etapele: de trasmitere, de fixare şi 

de verificare. Specialiştii consideră conversaţia superioară celorlalte metode pentru că:permite 

antrenarea activă a elevilor în cercetarea faptelor de limbă şi în descoperirea regulilor;dezvoltă 

gândirea dialectică şi obişnuieşte pe elevi cu munca în colectiv;ajută la disciplinarea elevilor, 

datorită faptului că-i antrenează în muncă;dezvoltă posibilităţile acestora de exprimare, obligându-i 

mereu la un efort de exprimare corectă;oferă elevilor satisfacţia de a fi descoperit ei înşişi adevărul, 

sprorind încrederea în forţele proprii şi contribuind la creşterea lor spirituală;dezvoltă capacitatea 

elevilor de a înţelege corect mesajul transmis. 

Pedagogia arată că această metodă poate fi folosită doar în cazul când ne putem baza pe ceea ce 

cunosc dinainte elevii, fie din lecţiile anterioare, fie din observaţiile şi experienţa proprie. 

După cum se ştie, metoda conversaţiei are două forme: euristică (socratică) şi catehetică 

(examinatoare). 

a)Conversaţia euristică este metoda prin descoperire, prezentată sub forma unor serii de întrebări 

şi răspunsuri la finalul cărora să rezulte, sub formă de concluzie, adevărul sau noutatea pentru 

elevii antrenaţi în procesul de învăţare. 

Posibilitatea de folosire a acestei metode nu este nelimitată, ci condiţionată de experienţa de 

cunoaştere a elevului, de posibilitatea acestuia de a face corelaţii noi, de materialul faptic necesar 

pentru a ajunge la anumite concluzii. Pentru a aplica corect conversaţia euristică, profesorul trebuie 

să orienteze în permanenţă gândirea elevului, prin felul şi ordinea în care formulează întrebările, 

astfel ca din aproape în aproape să ajungă la noutatea propusă. 

b) Conversaţia catehetică este metoda care se adresează memoriei elevilor şi urmăreşte 

împrospătarea unor cunoştinţe dobândite anterior, fie în scopul fixării lor, fie în scopul actualizării 

necesare predării altor cunoştinţe. 

Aceasta are ca funcţie de bază constatarea nivelului la care se află cunoştinţele elevului la un 

moment dat, deosebindu-se de cea euristică prin faptul că nu este necesar constituirea în serii a 

întrebărilor şi a răspunsurilor. 

Oricare ar fi forma conversaţiei, ea trebuie să îndeplinească anumite condiţii generale, cu aplicare 

la specificul limbii: „să se sprijine, sistematic, pe fapte de limbă; să se ridice, obligatoriu, de la 

fapte, la noţiuni, definiţii şi reguli generale, ceea ce presupune ca elevii să fie puşi să observe, să 

compare, să descopere ceea ce e comun  şi ceea ce diferenţiază faptele, să formuleze concluzii şi să 

le ilustreze, în fine, prin exemple noi; să solicite puterea de argumentare a răspunsurilor (deci 
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gândirea); să nu formuleze  şi să se pună la întâmplare, ci să urmărească logica demersului colectiv; 

întrebările să fie formulate clar şi precis etc‟ (Parfene, 1999, p. 26-27). 

Această metodă am folosit-o în condiţiile în care cunoştinţele au putut fi desprinse de elevi din 

cercetarea unui material intuitiv, din analiza unor exemple. Conversaţia a fost utilizată ca 

modalitate specifică de investigare, pe baza unui schimb de idei între mine şi elevi, prin care 

aceştia au fost puşi să observe, să compare, să analizeze, să descopere însuşiri comune şi deosebite, 

apoi să tragă concluzii sub formă de definiţii, să ilustreze definiţiile prin exemple noi. 

De exemplu, pentru stabilirea termenului regent al complementului, am scris pe tablă un text care a 

cuprins complemente directe care să aibă elemente regente exprimate prin diferite părţi de vorbire. 

Pe măsură ce am înaintat conversaţia, elevii au înţeles faptele şi au acumulat noi elemente, pentru a 

putea continua lecţia. Am avut grijă ca întrebările pe care le-am adresat să fie înţelese de toată 

clasa, precum şi să le dau elevilor timp suficient de gândire. 

2. Exerciţiul reprezintă o metodă fundamentală ce presupune „executarea repetată şi conştientă a  

unei acţiuni în vederea însuşirii practice a unui model dat de acţiune sau a îmbunătăţirii unei 

performanţe‟ (Ţîrcovnicu, 1975,  p. 232). 

Exerciţiul se poate utiliza pentru realizarea mai multor scopuri instructiv-educativ- formative cum 

ar fi  de a cultiva posibilităţile elevilor de transfer a cunoştinţelor, a capacităţilor,de a fixa 

cunoştinţele teoretic şi comportamentelor însuşite, precum şi de a evalua gradul de operaţionalitate 

al acestora. 

În legătură cu tipologia exerciţiilor, specialiştii oferă mai multe tipuri de clasificări, după diferite 

criterii: 

a)după demersul didactic şi obiectivele instructiv-educative: exerciţii de iniţiere (introductive 

sau de acomodare), exerciţii curente (bază), de fixare şi consolidare a cunoştinţelor dobândite şi de 

formare a priceperilor, deprinderilor, exerciţii recapitulative (de sinteză) sau de verificare. 

b)după formă: exerciţii orale,exerciţii scrise, exerciţii practice. 

c)după funcţia îndeplinită: introductive, de observaţie, de asociere, de bază, de exprimare 

concretă, de exprimare abstractă, de dezvoltare, paralele, de creaţie. 

d)după numărul de participanţi : individuale, de echipă, colective, mixte. 

e)după gradul de dirijare: algoritmice, semialgoritmice, libere. 

f)după gradul de complexitate: simple,complexe, supercomplexe. 

g)după obiectele de învăţământ: gramaticale, literare, logice, matematice, artistice, fizice etc. 

Exerciţiile efectuate în cadrul orelor de limbă sunt numeroase şi variate, natura acestora depinzând 

de conţinutul capitolului în cadrul căruia se dau, de nivelul clasei, de scopurile urmărite. 

Indiferent de exerciţiile aplicate, ele trebuie să îndeplinească anumite condiţii generale, dintre care 

amintim:să prezinte interes pentru elevi, să nu fie banale, dar, totodată să nu depăşească puterea lor 

de înţelegere;să fie precis formulate şi explicate suficient, pentru ca elevii să ştie cu siguranţă ce au 

de făcut şi să le poată rezolva;să fie gradate sub aspectul dificultăţii şi diferenţiate în funcţie de 

deosebirile individuale şi de particularităţile capacităţilor de învăţare ale elevilor;să fie controlate şi 

cercetate cu atenţie şi la timp;să fie alese, asamblate şi dozate cu atenţie de către cadrul didactic 

(atât în cadrul lecţiilor, cât şi pentru activitatea independentă, în afara clasei, a elevilor). 

Exerciţiul l-am folosit în toate lecţiile de predare-învăţare a complementului, respectiv a 

completivei, în special în cele de consolidare a cunoştinţelor şi deprinderilor, în aplicaţii orale sau 

scrise în legătură cu cunoştinţele teoretice dobândite. Prin folosirea acestei metode am menţinut 

interesul elevilor şi am sporit spiritual de independenţă, exerciţiile fiind într-o varietate de forme. 

Acestea au avut un grad de dificultate gradat, încadrându-se în acumulările anterioare, prezentând 

de fiecare data un plus de noutate, chiar dacă au vizat acelaşi scop. 

În toate manualele alternative există o serie de exerciţii la fiecare lecţie, respectiv capitol, dar în 

predarea complementului / completivei nu m-am limitat doar la acestea. De aceea, am folosit şi 

exerciţii suplimentare, în special exerciţii creatoare (compuneri gramaticale) prin care am urmărit 

la elevi exprimarea corectă, utilizarea cunoştinţelor teoretice într-o compunere proprie, pe o temă 

dată. 
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3. Expunerea didactică constă în „comunicarea sistematică şi continuă a cunoştinţelor dintr-un 

anumit domeniu de specialitate prin intermediul limbajului oral, îmbinat, după caz şi posibilităţi cu 

alte limbaje, cum ar fi cele demonstrativ-intuitive, audio-vizuale, de investigaţie‟ (Bontaş, 1999, p. 

125). 

Această metodă este încadrată între metodele tradiţionale ale şcolii de pretutindeni deoarece a 

beneficiat de o îndelungată utilizare în procesul de învăţământ. Ea poate fi de sine stătătoare sau se 

sprijină şi se împleteşte cu alte metode (conversaţia, demonstraţia, exerciţiul), pentru a se evita 

monotonia, pasivitatea, inhibiţia elevilor. 

În  funcţie de vârsta elevilor şi de experienţa acestora , expunerea se poate prezenta sub diferite 

forme: 

a)povestirea este forma de expunere care constă în prezentarea informaţiei sub formă descriptivă 

sau narativă, respectând ordonarea în timp sau în spaţiu a obiectelor, fenomenelor, evenimentelor. 

Această metodă pune în prim plan prezentarea faptelor iar pe plan secund explicaţiile, fiind 

folosită, în special, în predarea diferitelor materii la clasele primare. 

b)explicaţia este forma de expunere care încearcă să dezvăluie, să lămurească şi să asigure 

înţelegerea semnificaţiilor, principiilor, ipotezelor, teoriilor, ducând, în mod obligatoriu, la o 

concluzie sau o generalizare. 

Deşi poate fi prezentată într-o formă simplă încă din clasele primare, explicaţia devine 

predominantă în clasele gimnaziale şi continuă în clasele liceale. 

c)prelegereaşcolară reprezintă o formă de expunere complexă în cadrul căreia informaţia este  

prezentată ca o succesiune de idei, de teorii, interpretări de fapte separate, cu scopul unificării lor 

într-un tot. Datorită faptului că oferă un volum mare de informaţii într-o unitate scurtă de timp, 

această metodă se foloseşte la clasele liceale. 

Expunerea (explicaţia) are un loc mai limitat în cadrul orelor de gramatică. Am folosit, totuşi 

această metodă la introducerea noţiunilor de complement direct  în lecţile de sintaxă la clarificarea 

cunoştinţelor despre această parte de propoziţie, la delimitarea complementului direct sau indirect 

de celelalte complemente. Metoda are o pondere mai mare atunci când am procedat la abstractizări 

şi generalizări, predarea definiţiilor (a regulilor gramaticale privitoare la complemente şi la 

completive pe baza unor texte). Însuşirea şi consolidarea acestor noţiuni au determinat şi folosirea 

altor metode şi procedee (demonstraţia, exerciţiul, comunicarea). 

4. Demonstraţia este metoda a cărei esenţă constă „în aceea că face posibilă conlucrarea celor 

două sisteme de semnalizare, a imaginilor şi a cuvintelor, numai că în acest caz, rolul principal 

revine imaginilor, în timp ce explicaţiile joacă un rol auxiliar în actul observaţiei, mai mult de 

orientare a modului de desfăşurare a acestuia şi de definire a rezultatelor la care urmează să se 

ajungă‟ (Cerghit, 1976, p.125). 

In ceea ce priveşte elementele de limbă, demonstraţia constă în folosirea unor mijloace intuitive: 

scheme, planşe, tablouri etc, care să concretizeze vizual rapoturile abstracte ale limbii.  

Aceasta poate fi folosită atât pentru lecţiile de predare cât şi în cele de evaluare a cunoştinţelor. 

Demonstraţia am utilizat-o în lecţiile de predare a noilor cunoştinţe şi am asociat-o cu metoda 

conversaţiei şi cu analiza gramaticală. Deoarece este caracteristic acestei metode, am folosit 

mijloace intuitive: scheme, planşe, tabele care au ajutat la contruirea unor raţionamente logice, 

evitându-se, astfel, înţelegerile greşite.De asemenea, am folosit planşele şi schemele la repetarea 

complementelor şi a completivelor sau ca mijloc de sondaj în testele de evaluare atunci când am 

observat lacune în cunoştinţele elevilor. 

Pentru a eficientiza această metodă, activităţile au fost organizate astfel, încât elevii să fie puşi 

concomitent în situaţia aplicării în practică a celor demonstrate. 

5. Analiza lingvistică este, alături de conversaţie, metoda principală de studiere a limbii în şcoală 

şi urmăreşte înţelegerea profundă a întregului fenomen al limbii. 

Deoarece este o metodă specifică, aceasta stă în centrul activităţii profesorului de română, fiind 

utilizată, în forme diferite, în predarea tuturor capitolelor de gramatică şi în toate tipurile de lecţii.  

Prin analiză lingvistică se înteleg, de fapt, toate formele de analiză practicate în predarea limbii:  
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analiză fonetică, analiză lexicală, analiză morfologică, analiză sintactică, analiza ortografiei şi a 

punctuaţiei, analiză stilistică. 

Totodată, analiza gramaticală poate fi parţială şi totală, folosindu-se la lecţiile de comunicare cu 

scopul de a descoperi elementele necesare pentru predarea unor noi cunoştinţe şi formularea unor 

noi reguli şi definiţii; în lecţiile de fixare, de verificare şi reprezentare, cu scopul de a realiza 

sarcinile specifice acestor tipuri de lecţii; în lecţiile de reluare a cunoştinţelor acumulate anterior. 

Analiza lingvistică presupune „parcurgerea următoarelor operaţii:descompunerea întregului (enunţ, 

text mai amplu) în părţi componente;cercetarea naturii acestor părţi;stabilirea funcţiei lor în actul 

de vorbire dat;stabilirea raportului cu celelalte părţi component;constatarea conformităţii lor cu 

normele vorbirii literare‟ (Parfene, 1999, p.28). 

Analiza nu se face doar pentru a cunoaşte mai bine părţile, ci pentru înţelegerea mai profundă a 

întregului, fiind doar o etapă în procesul de cercetare a realităţii. 

Metoda aceasta  îi conduce pe elevi spre cunoaşterea structurii limbii române şi a legilor ei interne 

de organizare şi dezvoltare, dezvăluie elevilor multiple posibilităţi de exprimare pe care le are 

limba noastră şi capacitatea creatoare a poporului român. Prin intermediul ei se dezvoltă 

posibilităţile proprii de exprimare ale elevilor şi se dezvoltă, mai ales, spiritual lor de observaţie, 

puterea de abstragere şi generalizare, gândirea logică, disciplina în gândire şi în fapte. 

Analiza lingvistică poate fi folosită nu numai într-o lecţie de comunicare de cunoştinţe, ci şi la 

lecţia de sinteză a unui capitol (complementul), la lecţiile de recapitulare semestrială sau finală, la 

lecţiile de repetare-sistematizare, la testele de evaluare. 

De exemplu în analizarea complementului directse va preciza: funcţia sintactică; partea de vorbire 

prin care este exprimat; tipul, genul, numărul, cazul, articolul (pentru substantive); forma, tipul, 

persoana, numărul, cazul (pentru pronume), mod, timp, conjugare (pentru verb) etc. 

Mi-am cumpărat o carte; o carte= complement direct exprimat prin substantiv comun, gen feminin, 

număr singular, caz acuzativ, articulat cu articolul nehotărât o. 

Pentru analiza gramaticală a subordonatelor completive directe, respectiv a completivei directe 

putem începe cu o dictare selectivă a textului. Încadrăm textul în opera literară, subliniem 

predicatele, găsim elementele de relaţie, identificăm elementele regente,  împărţim fraza iar în final 

facem schema propoziţiilor. 

Vreau /să-mi cumpăr o carte/. 1-propoziţie principală; 2-propoziţie secundară 

6. Lucru cu manualul este metoda de învăţământ care se bazează pe citirea din manual şi 

explicarea celor studiate, în clasă, sub îndrumarea strictă a cadrului didactic. Altfel spus, aceasta 

are la bază formarea deprinderilor de muncă intelectuală şi însuşirea tehnicilor de studiu individual 

pe care învăţământul este obligat să le formeze la elevi, pentru a-i învăţa pe elevi cum să înveţe. 

Această metodă are  scopul de a urmări înţelegerea, aprofundarea, sistematizarea şi însuşirea 

cunoştinţelor de către elevi, ea ţinând locul momentelor de expunere ale profesorului. Acestuia îi 

revine sarcina de a interveni cu explicaţii succinte în momentele dificile şi de a-i ajuta în mod 

diferenţiat pe cei care întâmpină probleme. 

Pentru ca metoda să fie eficientă trebuie avut în vedere iniţierea elevilor în cunoaşterea şi folosirea 

unor tehnici variate de lectură, în funcţie de specificul materiei, precum şi însuşirea treptată a unor 

deprinderi complexe de autoinstruire prin lectură. Aşadar, există mai multe tipuri de lectură, dintre 

care amintim: citirea lentă (mintală, de profunzime), citirea selectivă (pentru a găsi răspuns la 

anumite probleme), citirea critică (pentru a surprinde subînţelesurile), citirea rapidă (pentru  a 

sesiza ideile principale), lectura problematizată ( apare la întrebări problemă), lectura dirijată ( 

profesorul orientează gândirea elevului). 

În condiţiile actuale şi de perspectivă, când se elaborează manuale moderne alternative, se impune 

folosirea obligatorie în lecţii a lucrului cu manualul, alături de celelalte metode. 

Această metodă o aplic la toate clasele, la toate orele, deoarece folosesc textele, exemplele şi 

exerciţiile prezentate în manualele şcolare în desfăşurarea actului educativ. 

7. Problematizarea sau metoda rezolvării de probleme este considerată de metodica modernă ca 

fiind una dintre cele mai valoroase metode deoarece orientează gândirea elevilor spre rezolvarea 
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independentă de probleme. Prin utilizarea acestei metode, cadrul didactic pune elevii în situaţia de 

a căuta un răspuns pertinent, o soluţie pentru problema cu care se confruntă. Punctul de pornire îl 

constituie crearea unei situaţii problemă, care prezintă o situaţie contradictorie pentru elev, dificilă 

deoarece se creează un conflict între experienţa de cunoaştere a elevului şi elementul de noutate cu 

care se confruntă. 

Problematizarea trebuie să prezinte câteva caracteristici, pentru a se dovedi eficientă:să prezinte o 

dificultate cognitivă pentru elev pentru ca rezolvarea acesteia să necesite un efort real de gândire;să 

trezească interesul elevului, să-l surprindă, provocându-l să acţioneze;să orienteze activitatea 

şcolarului în direcţia rezolvării şi aflării de soluţii. 

Rezolvarea nu este posibilă fără activarea cunoştinţelor şi experienţelor acumulate anterior 

deoarece tensiunea (conflictul) este creată între experienţa anterioară (ceea ce elevul cunoaşte deja) 

şi elementul de noutate cu care se confruntă. Tocmai această tensiune îl va determina să acţioneze, 

să caute şi să intuiască soluţia de rezolvare a problemei, solicitându-i-se elevului logica, inducţia, 

deducţia, intuiţia, analogia dar şi voinţa şi perseverenţa. 

În activitatea exploratorie a elevului, pentru a descoperi soluţia, formularea situaţiei-problemă 

presupune patru momente fundamentale: 

a)expunerea problemei şi perceperea ei de către elevi - profesorul formulează situaţia problemă, 

expune faptele şi dă unele explicaţii suplimentare la solicitarea elevilor. 

b)studierea aprofundată şi restructurarea datelor problemei -elevul lucrează independent, 

reactualizează cunoştinţele, se documentează în domeniu, compară informaţiile. 

c)căutarea soluţiilor posibile la problemele date -elevul analizează atent materialul faptic, 

sintetizează pentru a descoperi esenţialul, face conexiuni logice, formulează ipoteze privind 

soluţionarea problemei şi le verifică pe fiecare în parte. 

d)obţinerea rezultatului final şi evaluarea acestuia –elevul compară rezultatele obţinute prin 

rezolvarea fiecărei ipoteze, alegând în final soluţia optima. 

Această metodă este foarte bună pentru că antrenează întreaga personalitate a elevului (intelectul, 

afectivitatea, calităţile voliţionale), cultivă autonomia acţională şi curajul în formarea unor proiecţii 

proprii, formează un stil activ de muncă, asigură susţinerea motivaţiei învăţării şi sporeşte 

durabilitatea învăţării. 

O condiţie obligatorie, în aplicarea problematizării, este respectarea particularităţilor de vârstă în 

alegerea situaţiilor, pentru a nu determina blocajul unor probleme prea grele sau care care să 

perpetueze starea de suspans. 

Am aplicat această metodă atât la predarea complementului (am luat mai multe complemente care 

răspund la aceeaşi întrebare iar elevii au trebuit să diferenţieze complementul direct de cel indirect) 

cât şi la completive (le-am dat elevilor mai multe fraze introduse prin acelaşi element iar ei au 

precizat tipul fiecărei propoziţii subordonate). 

 

8. Învăţarea prin descoperire este o metodă activă de instruire prin intermediul căreia elevii  

asimilează anumite cunoştinţe şi informaţii printr-un efort personal. Aceasta „urmăreşte să-l ajute 

pentru învăţarea ulterioară, să-l transforme treptat într-un gânditor creativ, motivat de reuşita 

învăţării personale‟ (Bontaş, 2001, p.171). 

Metoda este foarte eficientă datorită potenţialului său formativ, însă trebuie utilizată adecvat, 

ţinându-se cont de natura conţinuturilor, vârsta şi experienţa elevilor elevilor, de de disponibilităţile 

materiale şi de timpul aflat la dispoziţia profesorului. 

Învăţarea prin descoperire se realizează cu aportul altor metode didactice , ea fiind o metodă finală 

prin care elevii nu asimilează cunoştinţele cucerite, ci din contra cuceresc cunoştinţele. Sub 

îndrumarea cadrului didactic, elevii desfăşoară activităţi de observare, caută soluţii, variante de 

rezolvare a unor probleme. Metoda aceasta se poate organiza sub mai multe forme , determinate de 

specificul obiectivului de învăţătură şi de vârstă ale elevilor, utilizând inducţia, deducţia şi 

analogia. 

a)Învăţarea prin descoperire de tip inductiv cuprinde analiza,clasificarea şi ordonarea unor date 
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şi noţiuni deja cunoscute şi trecerea acestora la generalităţi în vederea formulării de ipoteze, reguli, 

definiţii, noi informaţii despre obiecte, fenomene, procese. 

b)Învăţarea prin descoperire de tip deductiv este cea în care elevii îşi pun întrebări la care se 

poate răspunde prin formularea de raţionamente, pornindu-se de la adevăruri generale, însuşite 

anterior, prin informare din cărţi, prin efectuarea unor activităţi, ajungându-se astfel la descoperirea 

de cunoştinţe noi sau la corectarea unor cunoştinţe greşite. 

c)Învăţarea prin descoperire de tip analogic se bazează pe asemănările existente între sisteme, 

elemente ale acestora, între procese, reprezentând predarea comparativă. 

În cadrul acestei metode, în funcţie de gradul de dirijare a învăţării, poate exista o descoperire 

independentă, atunci când elevul este actorul principal iar profesorul supraveghează şi controlează 

procesul sau o descoperire dirijată, în cazul în care profesorul conduce descoperirea prin întrebări, 

sugestii, soluţii parţiale. 

Învăţarea prin descoperire pune la dispoziţia elevilor oportunităţi de a crea ipoteze pentru a 

răspunde la întrebări şi poate contribui astfel la dezvoltarea unei pasiuni pentru învăţare care să 

dureze toată viaţa. 

Metoda aceasta am utilizat-o la clasa a VIII-a, la prima lecţie de predare a completivei directe. Le-

am dat elevilor o propoziţie ce cuprinde in complement direct şi o frază în care să existe o 

completivă directă. Elevii au observat că prima este propoziţie iar a doua este frază, datorită 

numărului de predicate şi că completiva directă se comportă ca şi un complement direct, la nivelul 

frazei. 

Metode moderne (activ-participative) folosite în procesul de predare- învăţare a 

complementului direct/ completivei directe 
Metodele  moderne sau activ-participative sunt metodele care pun accentul pe învăţarea prin 

cooperare, elevii nu mai sunt doar un receptor de informaţii, ci sunt implicaţi în actul didactic,   

formându-li-se capacitatea de a emite opinii, aprecieri, de a gândi critic, de a avea convingeri 

raţionale, opinii personale, de a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, de a colabora la 

găsirea soluţiilor. 

Acestea pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate personală, care nu poate fi înlocuită cu 

nimic, iar cel care învaţă este considerat managerul propriei învăţări, al întregului proces de 

învăţare. Învăţarea devine o activitate unică şi diferită de la o persoană la alta, fiind determinată de 

istoria personală a subiectului, de mediul din care provine dar şi de relaţiile sociale pe care acesta le 

dezvoltă. 

Practic, prin intermediul comportamentului participativ, în procesul intructiv-educativ, se face 

trecerea de la a învăţa la a învăţa să fii şi să devii, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, 

dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. 

Profesorul, în viziunea didactică activizantă, este „un ghid, care îndrumă eforturile receptive ale  

elevilor, un ghid competent, inteligent, imaginativ, sensibil, cu elevat gust estetic şi amabil, pentru 

ca, prin întregul său comportament, să introducă în lecţie, dimensiunea estetică, să sensibilizeze 

elevii, şi astfel să creeze condiţile necesare realizării componentelor unei educaţii implicite, singura 

validă, sub aspect psiho-pedagogic şi didactic‟ (Parfene, 1999, p.178). 

În ultima perioadă a crescut interesul pentru aplicarea metodelor moderne datorită avantajelor 

acestora, dintre care amintim:dezvoltă gândirea critică, prin stimularea cooperării şi nu a 

competiţiei ,au caracter atât informativ, cât şi formativ;valorifică şi stimulează potenţialul creativ, 

originalitatea copiilor, folosind experienţa proprie a elevilor;determină elevii să caute şi să dezvolte 

soluţii la diverse probleme;evidenţează modul propriu de înţelegere a fiecărui elev;se desfăşoară 

într-un climat antrenant, relaxat, bazat pe colaborarea, încrederea şi respectul dintre profesor şi 

elev, respectiv dintre elev-elev; sunt centrate pe explorare, autoinstruire, sprijinite pe activităţi 

independente, creative ale elevilor. 

În acelaşi timp, fiind axate pe elev aceste metode pot întâmpina anumite dificultăţi care pot fi o 

piedică în realizarea actului educaţional:sunt mai obositoare pentru actorii actului didactic, mai ales 

în cazul în care elevii au un număr mare de ore, având ca efect direct  lipsa participării;după 
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raportarea sarcinilor, în situaţia lucrului pe echipe, participanţii se relaxează imediat ca răspuns la 

efortul depus şi nu receptează informaţiie celorlalte echipe;presupun un număr mare de ore de 

pregătire a lecţiilor din partea profesorului , efort de proiectare, materiale numeroase şi măsuri 

speciale de diminuare a riscului de a apărea situaţii neprevăzute care ar pereclita activitatea;apare 

caracterul discontinuu al tipului de învăţare, din cauză că acesta este diferit de cel de acasă, care 

este individual şi reflexiv;datorită transpunerii conţinuturilor în jocuri şi abordări interactive, poate 

accentua informaţii mai puţin importante şi se pot pierde informaţii preţioase, cauzate de 

imposibilitatea de a le integra în lecţie etc. 

Preferinţa pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie cu personalitatea profesorului şi gradul lui 

de pregătire, predispoziţia şi stilurile de învăţare ale grupului cu care se lucrează. Prin raportare la 

acestea, metodele activ-participative se pot clasifica în: 

a)metode care favorizează înţelegerea concepţiilor şi ideilor, dezvoltă competenţe de comunicare şi 

relaţionare, valorifică experienţa proprie a elevilor şi vizează formarea unei atitudini active: 

dezbaterea,discuţia, jocul de rol, brainstormingul, Philips 6-6 etc; 

b)metode care stimulează gândirea şi creativitatea, determinându-i 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:  jocul didactic, studiul de caz, exerciţiul etc; 

c)metode care încurajează lucrul în echipă, elevii fiind învăţaţi să lucreze productiv cu alţii, 

dezvoltând abilităţi de colaborare şi de ajutor reciproc: cubul, mozaicul, cafeneaua etc. 

Din perspectiva etapei în care se află desfăşurarea lecţiei există: 

a)metode de intercunoaştere: acvariul, petalele, blazonul, bingo, interviul în direct; 

b)metode de simulare: învăţarea prin dramatizare, jocuri didactice, jocuri de rol; 

c)metode de pregătire a discutării textului literar: metode de încălzire, brainstormingul, discuţia tip  

piramidă, anticiparea, proiectul, votaţi un citat; 

d)metode de procesare a informaţiei: lectura anticipativă, cvintetul, interviul în trei trepte,  pălăriile 

gânditoare, prelegerea intensificată , dezbaterea academică, metoda cadranelor, turul galeriei, 

mosaic, horoscop, linia valurilor, termini cheie iniţiali; 

e)metode de evaluare: scaunul autorului, jurnalul cu dublă intrare, diagrama Venn, masa de 

aşteptări, metoda Grafitti. 

În continuare voi prezenta câteva dintrea aceste metode, cu aplicaţii pe tema lucrării. 

1. Brainstormingul ( termenul provine din limba engleză brain=creier, storm=furtună) este o 

metodă interactivă, de stimulare a creativităţii în cadrul activităţii în grup. 

Această metodă a fost initiată de Alex Osborn, în anul 1953, ca soluţie de a găsi soluţia optimă 

pentru rezolvarea unei probleme, fiind denumită  şi „Metoda Osborn, Metoda asaltului de idei / 

Cascada ideilor, Furtună în creier, Filosofia Marelui Da (The Big Yes) sau Metoda evaluării 

amânate‟ (Ilie, 2014, p.96). 

Scopul acestei metode este de a obţine un număr mare de idei de la un grup de oameni, într-un 

răstimp scurt. Ceea ce caracterizează brainstormingul sunt mai multe variabile, printre care: o 

atmosferă relaxantă, libertatea exprimării ideilor, jocul creativ. Astfel, pentru a se dovedi o metodă 

eficientă, inhibiţiile şi crititicile suspendate vor fi lăsate deoparte, exprimare devenind liberă, 

participanţii îşi pot spune ideile şi părerile fără teama că vor fi respinşi sau criticaţi. 

Ca finalitatea a aplicării acestei metode, elevii vor trebui să stabilească singuri care au fost ideile 

care s-au  pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut şi să le noteze. 

Prin folosirea acestei metode am provocat participarea activă a elevilor, dezvoltarea capacităţii de a 

trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii în ceea ce priveşte alegerea unor soluţii optime, 

de a exersa atitudinea creativă. 

Metoda am folosit-o în cadrul lecţiilor de actualizare a cunoştinţelor. De exemplu, la clasa a VII-a 

am dat ca temă de discuţie complementul direct iar fiecare grupă a trebuit să noteze tot ceea ce ştiu 

despre acesta, realizând în final o schemă cu toate caracteristicile acestuia. 

Astfel, am favorizat optimizarea dezvoltării relaţiilor interpesonale şi am încercat să încurajez 

exprimarea ideilor şi stimularea exploziei de idei, fără a permite intervenţii inhibante. 
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2.Ciorchinele reprezintă o metodă grafică, de predare-învăţare, care solicită şi stimulează gândirea 

critică şi creativă a elevilor, stimulând găsirea conexiunilor între ideile unei teme luate în discuţie.  

Totodată, metoda aceasta este şi o tehnică de căutarea a căilor de access pre propriile cunoştinţe, 

evidenţiind modul propiu de a înţelege o anumită temă, un anumit subiect sau conţinut. 

Ciorchinele presupune o activitate care se poate realiza atât individual cât şi ca grup. Când se aplică 

ca activitate individuală, tema propusă trebuie să fie familiară elevilor, pentru că aceştia nu pot 

prelua informaţii de la colegii de grup. Folosită ca activitate a grupului, ciorchinele dă posibilitatea 

fiecărui elev să ia cunoştinţă de ideile colegilor, de legăturile şi asociaţiile pe care fiecare 

participant le poate face la un moment dat 

Ca oricare altă metodă şi aceasta are avantaje prin stimularea descoperirii de legături surprinzătoare 

între noţiunile învăţate, dar şi dezavantaje prin implicarea difernţiată a elevilor în activitate. 

Metoda ciorchinelui se poate folosi ca metodă de evaluare la sfârşitul unei unităţi, capitol sau în 

momentul reactualizării unor cunoştinţe anteriorare. 

La finalul lecţiei de predare a complementului direct, la clasa a VI-a am realizat,împreună cu elevii 

o schemă recapitulativă a celor însuşite prin metoda ciorchinelui. Cuvântul-cheie a fost 

complementul direct iar ideile care au stat la baza acestei construcţii au fost: definiţia, termenii 

regenţi, părţile de vorbire prin care se exprimă, cazurile, topica şi punctuaţia. 

Prin această tehnică, elevii au putut avea atât o viziune de ansamblu cât şi una detaliată a ceea cea 

au învăţat anterior, şi-au fixat mai bine ideile, au reţinut şi au înţeles mai uşor informaţiile, 

dezvoltându-şi, de asemenea şi spiritul critic. 

3. Turul galeriei este o metodă interactivă de învăţare bazată pe colaborarea între elevi. 

Ei sunt stimulaţi să găsească soluţii pentru rezolvarea anumitor probleme, exprimându-şi totodată şi 

părerea personală despre ceea ce au lucrat colegii lor. 

Această metodă cuprinde următoarele etape: 

a)elevii, în grupuri de trei sau patru , rezolvă o problemă, o sarcină de învăţare, care, de obicei, 

poate avea mai multe soluţii, cu mai multe perspective de abordare; 

b)produsele muncii elevilor se materializează într-o schemă, diagramă, poster; 

c)lucrările sunt expuse pe pereţii clasei care sunt transformaţi într-o veritabilă galerie; 

d)sub supravegherea coordonatorului, elevii trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina 

soluţiile propuse de colegi. Observaţiile şi comentariile vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat. 

e)după încheierea turului galeriei, grupurile revin la poziţia iniţială de dinainte de plecare şi fiecare 

echipă îşi reexaminează produsul muncii lor comparativ cu a celorlalţi şi discută observaţiile sau 

comentariile notate de colegi pe propriul poster. 

Turul galeriei este metoda care se dovedeşte a fi utilă în momentele de evaluare a rezultatelor unor 

sarcini de lucru ce presupun realizarea unor reprezentări grafice. Avantajele acestei metode sunt 

acelea că elevii  oferă şi primesc feed-back referitor la munca lor, precum şi şansa de a compara 

produsul muncii cu al altor echipe şi de a lucra în mod organizat şi productiv.  

Această metodă am utilizat-o în cadrul lecţiei Complementul direct, lecţie de actualizare a 

cunoştinţelor, la clasa  a VII-a. Activitatea s-a desfăşurta frontal şi pe grupe, formând cinci grupe a 

câte trei elevi fiecare. 

Elevii au fost provocaţi, pentru început, să definească noţiunea de complement, iar mai apoi au fost 

ajutaţi de câteva întrebări pentru a scrie tot ceea ce-şi amintesc despre complementul direct: 

Ce este complementul? 

De câte feluri este el? 

Ce este complementul direct? 

Prin ce poate fi exprimat acesta? etc. 

Grupele de elevi au fost rugate să noteze pe foile primite, ceea ces-a discutat, aplicând metoda 

ciorchinelui. Lucrările finalizate au fost afişate pe pereţii clasei, realizându-se turul galeriei, după 

care s-a discutat fiecare planşă, selectând informaţiile corect. 

Metoda s-a dovedit eficientă pentru reactualizarea cunoştinţelor despre complementul direct. 

4.Ştiu / vreau să ştiu / am  învăţat este metoda didactică care porneşte de la premisa că informaţia 
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dobândită anterior de către elevi trebuie valorificată atunci când se predau noi cunoştinţe. 

Această metodă a fost elaborată de pedagogul Donna Ogle, în 1986 şi a devenit un model 

fundamental de structurare a lecţiei proiectată pe fazele: evocare, realizarea sensului şi reflecţie, 

pentru că secvenţele ei se regăsesc în aceste etape. 

Metoda constă în completarea unui tabel, prin activităţi de grup sau individuale: 

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

   

 

Procedeul presupune trei paşi, ce trebuie parcurşi: 

a) inventarierea a ceea ce ştiu (evocarea) –corespunzătoare etapei Ştiu 

Aici, elevii trebuie să spună şi să noteze, în prima rubrică, tot ceea ce ştiu depre tema dată şi care 

urmează să fie discutată. 

b) determinarea a ceea ce doresc să înveţe (realizarea sensului) – corespunzătoare etapei Vreau 

să ştiu 

În cea de-a doua rubrică, elevii vor formula întrebări despre ceea ce vor să afle, referitor la tema 

dată. Astfel, pe baza acestora, vor completa cea de-a treia coloană, urmând lucrul efectiv pentru 

clarificarea subiectului propus spre rezolvare. 

c) completarea ultimei coloane (reflecţia) - corespunzătoarei etapei Am învăţat 

După discuţii, se completează ultima coloană cu informaţiile semnificative despre cele aflate în 

legătură cu tema propusă, realizându-se, totodată şi feedback-ul aşteptat. 

Procedeul acesta are o serie de avantaje deoarece ajută la consolidarea cunoştinţelor, la extinderea 

lor prin formularea de întrebări sau exprimarea de nelămuriri cu privire la subiect, stimulând 

gândirea critică şi sintetică. 

Am aplicat această metodă la clasa a VI-a, în cadrul lecţiei Complementul direct – însuşire de noi 

cunoştinţe. 

Ştiu 

(Ce ştiu?) 

Vreau să ştiu 

(Ce vreau să ştiu) 

Am învăţat 

Complementul este partea 

secundară de propoziţie care 

determină un verb. 

Clasificarea complementelor: 

a)circumstanţiale: 

-de loc 

-de timp 

-de mod 

b)necircumstanţiale 

Care sunt complementele 

circumstanţiale? 

Ce arată complementul direct? 

La ce întrebări răspunde? 

Ce cuvinte determină? 

Prin ce părţi de vorbire se 

poate exprima? 

Cum se construieşte? 

Unde stă şi ce punctuaţie are? 

Complementul direct arată 

obiectul asupra căruia se 

exercită direct acţiunea 

verbului. 

Complementul direct stă în 

cazul acuzativ. 

Răspunde la întrebările: 

-pe cine? 

-ce? 

Poate determina: 

-un verb 

-o interjecţie verbală 

Se exprimă prin: 

-substantiv 

-pronume 

-numeral 

-verb 

Complementul direct poate sta 

după şi înaintea verbului şi nu 

se desparte prin virgulă de 

acesta. 

 

5.Metoda cadranelor- reprezintă o modalitate de rezumare şi sintetizare a unui conţinut 

informaţional prin participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. 
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Metoda constă în trasarea a două axe principale una pe cealaltă, astfel încât să rezulte patru 

cadrane. 

Cadranul I Cadranul II 

Cadranul III Cadranul IV 

Fiecare cadran va fi completat cu diferite aspecte urmărite la tema propusă, după criteriile stabilite. 

Răspunsurile vor fi scurte, la subiect, pentru fiecare cadran şi vor fi evaluate atât de cadrul didactic 

cât şi de ceilalţi elevi. 

Această metodă duce la sintetizare/esenţializare prin stimularea atenţiei şi a gândirii elevului, 

scoţând în evidenţă modul propriu de înţelegere a fiecăruia. 

Metoda cadranelor se poate dovedi eficientă, la finalul unei lecţii în cadrul reflecţiei. Am recurs la 

aceasta la clasa a VII-a, la sfârşitul lecţiei Complementuldirect. 

Elevii au fost solicitaţi să noteze: 

-în cadranul 1 – definiţia complementului direct; 

-în cadranul 2 - termenii regenţi ai complementului direct; 

-în cadranul 3 – părţile de vorbire prin care se poate exprima complementul direct; 

-în cadranul 4 – întrebările la care răspunde complementul direct. 

Acest procedeu poate fi utilizat în toate etapele lecţiei, deoarece îmbinând cititul cu scrisul, 

comunicarea cu desenul se transformă într-o joacă plăcută în care elevii vor să se implice. 

6.Metoda R.A.I. este o metodă de evaluare orală foarte atractivă şi eficientă care are ca fundament 

stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica ceea ce au învăţat, prin întrebări şi 

răspunsuri. 

Numele acestei metode provine de la iniţialele cuvintelor: Răspunde-Aruncă-Interoghează şi se 

desfăşoară astfel:  la sfârşitul unei secvenţe de lecţie sau chiar a unei lecţii, cadrul didactic, 

împreună cu elevii lui descoperă rezultatele obţinute în urma actului de predare-învăţare, printr-un 

joc de aruncare a unei mingi de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să adreseze o 

întrebare din lecţia studiată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi pe 

urmă o aruncă altui coleg, căruia îi adresează o altă întrebare. Interogatorul trebuie să cunoască 

răspunsul la întrebarea ce o pune, pentru că  în cazul în care cel interogat nu ştie răspunsul, el va fi 

nevoit să răspundă. Elevul care nu poate răspunde la întrebarea care i-a fost adresată, va fi eliminat 

din joc. Eliminarea celor care nu au ştiut răspunde sau a celor care nu au dat niciun răspuns, duce 

treptat la rămânerea în grup doar a celor mai bine pregătiţi. 

Întrebare  →  Răspuns/ Întrebare  →  Răspuns/ Întrebare  →  Răspuns/ Întrebare 

Metoda poate fi utilizată la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau chiar la începutul activităţii atunci 

când se verifică cunoştinţele acumulate anterior, înaintea începerii noului demers didactic, în 

scopul descoperirii de către profesor, a eventualelor lacune în cunoştinţelor elevilor, precum şi a 

reactualizării ideilor. 

De obicei, această metodă se foloseşte la clasele mici, fapt pentru care am aplicat-o la clasa a VI-a, 

lecţia Complementul direct, la sfârşitul acesteia, în etapa de feedback. 

Prima întrebare am adresat-o eu: Ce este complementul direct?; următoarele venind din partea 

elevilor care m-au surprins prin formulările lor atât în privinţa întrebărilor cât şi a răspunsurilor 

primite. Elevii au fost încântaţi că s-au jucat cu mingea la ora de Limba română şi că, majoritatea s-

au descurcat foarte bine la acest joc. 

7.Diagrama Venn este o metodă grafică, eficientă în formarea capacităţilor elevilor de a compara 

două evenimente, procese, noţiuni, personalităţi, situaţii, cu scopul de a evidenţia asemănările, 

deosebirile şi elementele comune acestora. 

Metoda a fost preluată din matematică şi poate fi utilizată în orice etapă a lecţiei. Diagrama Venn  

este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial. În spaţiul care se suprapune se notează 

elementele comune iar în arealurile rămase libere se trec elementele diferite ale celor două noţiuni 

puse în discuţie. 

Acest procedeu poate fi utilizat în activitatea individuală, în perechi sau pe grupe, dezvoltând la 

elevi capacitatea de ierarhizare a unor termeni, de înţelegere a relaţiilor dintre două noţiuni, de 
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rezolvare a unei probleme sau a unei situaţii- problemă, spiritul de analiză sistematică şi capacitatea 

de argumentare. 

Am utilizat Metoda Venn într-o lecţie de fixare a cunoştinţelor, la clasa a VIII-a, în vederea 

pregătirii elevilor pentru test. Am recurs la această metodă pentru a nu confunda completiva directă 

cu completiva indirectă, optând pentru activitatea în perechi. Primul cerc viza informaţiile despre 

completiva directă (definiţie, termini regenţi, ortografie, punctuaţie) iar în cel de-al doilea cerc 

informaţii despre completiva indirectă (definiţie, termeni regenţi, ortografie, punctuaţie). În spaţiul 

comun dintre cele două cercuri, elevii au observant şi  notat elementele comune ale celor două 

propoziţii: elementele introductive comune (conjuncţii subordonatoare, pronume relative, adverbe 

relative), respectiv topica asemănătoare a acestor propoziţii (ambele pot sta atât în faţa propoziţiei 

regente, cât şi după aceasta). 

8.Minieseul (eseul de cinci minute) este o metodă care stimulează învăţarea activă şi conştientă a 

elevilor prin încurajarea exprimării personalităţii elevilor. Eseul reprezintă o creaţie a elevilor în 

care ei îşi pun în evidenţă capacităţile lor lingvistice şi creative. Poate fi utilizat în etapa evocării, 

pentru a face o evaluare anterioară a cunoştinţelor asimilate, în realizarea feedback-ului sau ca temă 

de casă. În acelaşi timp, minieseul poate fi şi un procedeu întâlnit în cadrul altor metode (de 

exemplu în metoda cadranelor, acesta poate fi regăsit într-unul din cadrane). 

Scrierea eseurilor dezvoltă elevilor abilităţi de gândire şi scoate în evidenţă vocaţia intelectuală şi 

lingistică. 

Eseul de 5 minute este un procedeu, pe care eu îl utilizez foarte des în orele de Limba română, mai 

ales în realizarea feedback-ului unei lecţii de predare.De exemplu, la clasa a VIII-a, le-am dat 

următoarea sarcină: 

Scrie o compunere de 50-100 de cuvinte în care să prezinţi o întâmplare petrecută în timpul unui 

test. În compunerea ta vei avea în vedere următoarele aspecte: 

- folosirea a două complemente directe exprimate prin pronume negative, pe care să le 

subliniezi cu o linie;                                                                                                                                                      

-folosirea unui complement direct exprimat prin numeral colectiv, pe care să-l 

subliniezi cu două linii;                                                                                                                                                          

-folosirea a două complemente directe exprimate prin substantive proprii, pe care să le 

subliniezi cu două linii;                                                                                                                                                 

-folosirea unui complement direct multiplu, pe care să-l subliniezi cu o linie punctată. 

În concluzie, metodele active-participative se pot combina între ele cu cele tradiţionale, cu metode 

din aceeaşi categorie, iar metodele tradiţionale nu se elimină ci se modernizează, se combină, se 

modifică, se îmbunătăţesc şi se adaptează. 
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