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Summary 

Course of the specialty didactics requires from the student, more than other courses, an 

interactive approach based on collaborative, deep, intellectual, psychomotor, affective and 

attitudinal involvement. 

 

Didactica interactivă promovează un model de instruire de tip reflexiv-interactiv, care 

încurajează reflecțiile interioare și colective ale studenților, îi provoacă pe aceștia la dezbaterea 

diverselor probleme didactice, îi ajută să experimenteze direct și să aplice rezultatele experimentelor 

în practica și experiența personală. Această abordare a procesului instructiv de la facultate, îi va 

ajuta pe studenți și pe absolvenți să se integreze eficient în activitatea profesională, să depășească 

ușor impedimentele sau provocările legate de trecerea într-o zonă de mai puțin confort decât cea de 

la facultate. 

Practicarea unei învățări interactive înseamnă a-l plasa pe student în situația în care el însuși 

negociază raportul său cu propriile cunoștințe și achiziții, le poate accepta sau, uneori, chiar refuza. 

Se întâmplă și la didactica specialității, când studentul, fiind pus în situația de a realiza un proiect 

didactic, își va autoevalua posibilitățile și va determina lipsurile care nu-i vor permite realizarea 

bună a acestei sarcini. În consecință, studentul va studia/învăța individual subiectele care îl vor ajuta 

să se achite de sarcina propusă; aceste subiecte fiind legate de structura unei proiectări: competențe, 

obiective, strategii, etape ale lecției, tipuri de lecții ș.a. 

A realiza cu succes un proiect didactic înseamnă a cunoaște foarte multe subiecte teoretice și a 

poseda abilități de ajustare a inventarului teoretic în propriul demers didactic. Aici intervine 

învățarea activă și interactivă, conștientă și necesară în cadrul căreia: 

-  studentul este privit prin prisma posibilităților și a potențialului său (dacă nu va studia și 

înțelege singur, nimeni nu poate să-l ajute în realizarea sarcinii, el este singur în fața sarcinii, el 

trebuie să fie ajutat în măsura în care va fi capabil să realizeze singur această sarcină); 

- conținuturile curriculare nu mai sunt o sumă de achiziții de memorare, ci sunt privite ca 

suport pentru construirea și realizarea unui lucru concret și personalizat, cum ar fi proiectul didactic, 

de exemplu; 

- profesorul capătă o nouă identitate, are rolul de a organiza noi situații de învățare, observă 

cum are loc căutarea și stabilirea necesităților de învățare la fiecare student, vine cu sfaturi 

individuale și completări exacte pentru a-l ajuta pe fiecare în parte, în funcție de necesitățile 

individuale ale fiecăruia. 

- colegii interacționează, iar interacțiunile fac posibil progresul efectiv al dezbaterilor și al 

cunoașterii ulterioare. 

Ce ar trebui să întreprindă profesorul ca să-l ajute pe student să-și depășească propria condiție, 

să-și poată ajusta posibilitățile și să se implice într-o învățare activă în funcție de propriile 



necesități?! În primul rând, probabil, să conștientizeze, din start, că toți studenții sunt capabili să-și 

construiască propriul drum de învățare; să creeze, în continuare, un cadru stimulativ, eficient pentru 

asimilarea conținuturilor pe care trebuie să le stăpânească fiecare student (ne referim aici și la 

indicații bibliografice, sfaturi practice etc..); să stimuleze reflecția studenților la propriile experiențe 

și să-i păzească, în măsura posibilităților, de eșecuri și nereușite; să-i ajute, mai apoi, să aplice 

achizițiile în procesul soluționării problemelor practice, astfel încât să individualizeze fiecare 

activitate practică (proiectele didactice pe care le realizează studenții să poarte amprenta 

personalității fiecărui student în parte). Va avea loc, așadar, și o restructurare a informațiilor 

acumulate, dar să nu uităm că a structura o învățare nu înseamnă a oferi o instruire structurată, ci a 

dezvolta un demers în care va fi solicitată cu prioritate activitatea mentală și relațională a 

studenților. 

Michel Minder în Didactica funcțională menționează: procesul de structurare se va opera la 

mai multe niveluri: reorganizarea cunoștințelor, exercitarea noilor competențe, exploatarea și 

generalizarea capacităților. 

Obiectivele generale ale didacticii interactive sunt în congruență cu practicile pedagogice 

centrate pe activitatea de învățare individuală sau colaborativă a studenților, profesorul fiind ghidul 

și partenerul capabil să-l responsabilizeze, să-l ajute să se dezvolte, dar, mai ales, să-i dezvolte 

încrederea în sine, lucrul cel mai important pentru învățarea interactivă.  

Este important ca fiecare student să supună unui examen critic propria structură cognitivă 

pentru a identifica ideile și a preciza cunoștințele care îl vor ajuta în realizarea sarcinii individuale; 

în funcție de acest lucru fiecare student va determina propria logică a învățării; fiecare student își va 

clarifica achizițiile anterioare care, într-o măsură sau alta, îl vor ajuta la realizarea sarcinii (de 

exemplu: studentul trebuie să realizeze un proiect la un subiect gramatical, aceasta ar însemna că 

trebuie să repete sau să învețe încă o dată subiectul propriu-zis, altfel riscă să realizeze doar aspectul 

didactic al proiectului, iar esența subiectului gramatical va rămâne în umbră), adică este vorba de o 

interdisciplinaritate, de o relaționare a noilor achiziții cu cele asimilate anterior, apoi să integreze 

noile și vechile achiziții în termeni personali, în sistemul cognitiv propriu, ca în perspectivă să 

realizeze sarcina într-o manieră corectă și originală. 

Probabil că în cadrul cursurilor de metodică pornim de la potențialul afectiv al studentului, îl 

mobilizăm spre o realizare individuală, apropriată, personalizată, originală, inteligentă astfel fiecare 

din ei își va activiza resursele autentice în funcție de motivarea care a avut lor în cadrul lecțiilor 

practice, mai ales. Îi învățăm și îi orientăm pe studenți la o autodirijare, autoformare, autoinstruire. 

Aceste activități vor spori calitatea, îl vor modela și îl vor perfecționa pe fiecare în parte astfel încât 

la concluzia – învățarea e pe parcursul întregii vieți - studentul va veni prin demers și gândire 

proprie. 

Credem că la anul doi – trei toți studenții trebuie să fie studenți buni! Iar din student bun poți 

face un profesor bun, de aceea este important chiar la începutul studiilor la facultate să-l motivăm pe 

student în dorința lui de a deveni, nu pur și simplu un profesor, ci un foarte bun profesor de limba și 

literatura română, iar principiul automotivării să devină unul de căpătâi în formarea profesională a 

tânărului cadru didactic. Un profesor demotivat produce o stare de demotivare în clasa în care 



lucrează. De aceea este important să ne concentrăm asupra importanței automotivării de care fiecare 

cadru didactic trebuie să fie capabil . S-au identificat cinci categorii de bază care trebuie îndeplinite 

pentru ca o carieră, inclusiv cea de cadru didactic, să fie satisfăcătoare pentru o persoană: 

- Subzistența de bază (obținerea unui salariu adecvat, activarea într-un mediu de muncă sigur 

și securizat pentru om); 

- structură și control (persoana să știe ceea ce se așteaptă de la ea, să înțeleagă lucrurile care se 

întâmplă, să posede un control asupra propriului viitor); 

- identitate și scop (persoana trebuie să vadă că realizările sale au valoare, să fie mândră de 

propriile abilități și cunoștințe); 

- apartenența (persoana este parte a unui grup profesional, are sentimentul de apartenență, știe 

că va ajutat și încurajat); 

- oportunitate (existența unor provocări privind oportunitățile profesionale, realizarea unui 

progres, a învățării și dezvoltării). 

Astfel, dacă excludem primul punct, celelalte țin și de educarea profesională pe parcursul 

anilor de facultate. 

Dacă, însă, profesorul nu este capabil să efectueze zilnic o activitate didactică performantă, el 

trebuie să-și găsească vocația în altă parte. 

Ajungând la cursurile de didactică, studenții se maturizează profesional, își iau învățarea în 

propriile mâini. Simpla reproducere nu mai este valabilă și nu-l mai ajută pe student să-și formeze 

spiritul de profesor. În acest moment al formării sale profesionale, studentul înțelege și vede ce știe, 

ce nu știe, ce poate să facă și ce nu poate să facă, dar, mai ales, studentul înțelege ce trebuie să facă 

ca să depășească propria condiție de învățare și de formare profesională. 
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