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Beneficiile educaţionale ale opţionalului 

 

Învăţământul modern promovează o altă viziune referitoare la procesul de predare-ȋnvăţare-

evaluare, profesorul fiind cel care facilitează accesul elevilor la educaţie, cel care se preocupă 

permanent de descoperirea şi dezvoltarea potenţialului cognitiv, creativ şi socio-afectiv al elevului, 

cel care selectează, alege şi combină metodele didactice şi formele de lucru, astfel ȋncât acestea 

să-şi dovedească eficienţa şi să atingă finalităţile preconizate. 

Este importantă relaţia dintre cei doi agenţi educaţionali, profesorul fiind perceput de elevi 

nu doar ca o sursă de cunoştinţe, ci şi ca un manager al activităţilor pe care le desfăşoară ȋn funcţie 

de nevoile, dorinţele şi interesele elevilor. 

Strategiile didactice construite pe baza metodelor moderne de ȋnvăţământ vin ȋn sprijinul 

dascălului, care astfel ȋşi perfecţionează ȋn permanenţă pregătirea profesională şi activitatea 

didactică, oferind elevilor lecţii dinamice, interesante care stimulează o atitudine pozitivă faţă de 

ȋnvăţare şi ȋncurajează obţinerea de performanţe. 

Opţionalul reprezintă oportunitatea pe care o are profesorul de a proiecta şi  a desfăşura lecţii 

creative, utilizând metode moderne, activ-participative, centrate pe elev, aceste ore din cadrul 

curriculumului la decizia şcolii contribuind la ȋnregistrarea anumitor progrese ȋn ceea ce priveşte 

dezvoltarea personalităţii fiecărui copil. 

Într-un an şcolar am propus şi desfăşurat opţionalul ,,Universul cuvintelor” prin intermediul 

căruia am urmărit cu atenţie procesul instructiv-educativ, comportamentul elevilor, impactul 

metodelor interactive utilizate, nivelul achiziţiilor, rezultatele şi progresele ȋnregistrate de elevi. 

Strategia didactică propusă ȋn programa pentru opţional: 

- Metode didactice: brainstorming, dezbaterea, problematizarea, metoda proiectelor, metoda 

mozaic, metoda cubului, conversaţia euristică, ȋnvăţarea prin cooperare, lucrul ȋn echipă, 

exerciţiul; 

- Mijloace de ȋnvăţământ: jocuri didactice, calculator, videoproiector, fişe de lucru, coli, markere, 

dicţionare, filme didactice, platforme educaţionale, manualul digital; 

- Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe echipe, ȋn grupuri mici; 

Am adaptat activitatile de învatare îndeosebi sub raportul conţinutului, al formelor de 

organizare si al metodologiei didactice la posibilitatile diferite ale elevilor, la capacitatea de 

întelegere, ritmul de lucru propriu  unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în parte. 

Am elaborat cu atenţie strategiile didactice, am selectat mijloacele de ȋnvăţământ, formele 
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de organizare a activităţii şcolare şi metodele didactice pentru a atinge obiectivele propuse ȋn 

programa de opţional. 

În cadrul orelor elevii au lucrat ȋn microgrupuri, au ȋnvăţat să desfăşoare activităţi ȋn echipă 

ȋntr-un climat colegial, ajutându-se reciproc, ȋnvăţând cu plăcere ȋn acest mod, au socializat, şi-au 

ȋmpărţit sarcinile şi responsabilităţile, şi-au ȋmpărtăşit păreri, experienţe, idei, stategii personale 

de lucru, s-au implicat activ ȋn propriul proces de formare. 

Cu ajutorul testelor formative şi sumative, am evaluat randamentul şcolar al elevilor şi am 

remarcat, ȋn ceea ce priveşte clasa la care am predat opţionalul menţionat mai sus, o mai bună 

cunoaştere şi aplicare a cunoştinţelor de vocabular, calitatea şi diversitatea vocabularului utilizat, 

o exprimare scrisă şi orală corectă, fluentă şi expresivă, elevii fiind mai motivaţi să studieze 

noţiunile de vocabular, să-şi ȋnsuşească şi să-şi dezvolte propria tehnică de comunicare. Am 

constatat faptul că cei mai mulţi elevi au putut dobândi mult mai bine noţiunile studiate, şi-au 

ȋnsuşit un vocabular elevat, fiind capabili să exprime păreri şi să le argumenteze corespunzător. 

Părerea mea este că progresul obţinut se datorează programei flexibile de opţional,care oferă 

profesorului libertatea de a-şi organiza activităţile de ȋnvăţare, de a experimenta metode didactice 

interactive prin care elevii ȋnvăţă unii de la alţii, descoperind astfel o multitudine de stiluri de 

ȋnvăţare, fiind mai atraşi de acest gen de activitate, dorindu-şi să progreseze. 

Strategia didactică interactivă propune o ȋnvăţare prin cercetare şi descoperire, o ȋnvăţare 

bazată pe efortul propriu al elevului. Metodele didactice moderne aplicate la clasă au stimulat 

elevilor dorinţa de cunoaştere, de a ȋnvăţa prin cooperare, ȋn echipă, colectiv sau individual, 

influenţând performanţele şi reuşitele lor şcolare. 

Rolul de formator ȋi revine profesorului care-şi pregăteşte elevii pentru ȋnvăţarea care va 

continua pe tot parcursul vieţii. De aceea este important ca demersul educaţional utilizat de cadrul 

didactic să fie stimulativ, să motiveze autoeducaţia şi autoformarea. Acest lucru  se poate realiza 

cu ajutorul opţionalelor şi a metodelor moderne de ȋnvăţământ prin intermediul cărora profesorul 

poate crea situaţii de ȋnvăţare care să crească nivelul de performanţă al elevilor, care dezvoltă 

capacitatea de reflecţie, de organizare a muncii ȋn echipă, elevii formându-şi o tehnică de cercetare, 

de experimentare şi de comunicare. 

Opţionalul nu trebuie să fie o povară pentru elevi, ci să le ofere acestora posibilitatea de a 

studia ceea ce le place, de a-şi descoperi latura creativă, de a le stimula dorinţa de cunoaştere, de 

a cerceta şi descoperi experienţe inedite, din care să ȋnveţe şi să se pregătească pentru viaţă. 

Prof. Nechifor Laura-Elena 

       Şcoala Gimnazială Izvoarele, județul Tulcea 


