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Lecţia – forma principală de proiectare şi desfăşurare a procesului de învăţământ 

 

 Sistemul de învăţământ este organizat pe clase şi discipline de studiu, la care procesul de 

învăţare şcolară de baza este lecţia. Aceasta permite o succesiune a activităţilor, ordonate dupa un 

orar pe clase şi ani de studii. 

 În acest context ea rămâne forma de bază principală, dominantă la nivelul procesului de 

învăţământ în cadrul căruia clasa de elevi desfășoară o activitate comună de învăţare sub conducerea 

profesorului într-o anumită unitate de timp şi anume oră şcolară. 

Pedagogia tradiţională recomandă ca lecţiile să parcurgă într-o anumită succesiune și un anumit 

număr de etape : verificarea lecţiei anterioare, predarea, fixarea materialului predat. 

O lecţie este considerată reușită când obiectivele sale s-au realizat cât mai complet, mai mulţi factori 

determină tipul sau varianta de lecţie şi anume conţinutul şi scopul lecţiei, metodele, procedeele şi 

mijloacele tehnice folosite, materialul experimental şi ilustrativ utilizat, cadrul de desfăşurare a 

lecţiei, particularităţile de vârsta ale elevilor, nivelul clasei, personalitatea şi stilul de lucru al 

profesorului. 

Personalitatea puternică a profesorului trebuie să domine lecţia dar în mod discret, din plan secundar, 

pentru că în prin planul lecţiei trebuie să stea elevul şi participarea sa la lecţie, punerea în situaţia de 

învăţare, organizarea activităţii care să solicite efortul elevului în întelegerea şi fixarea cunoştinţelor, 

ca şi posibilitatea de a le utiliza în condiţii diverse. 

Se urmăreşte adaptarea formei la conţinutul lecţiei pentru a se dezvolta gândirea elevilor, spiritul lor 

de observaţie, imaginaţia şi inventivitatea, flexibilitatea în gândire şi creativitatea pentru a se 

consolida trăsăturile intelectuale şi morale, corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor învăţământului. 

Învăţământul pe clase şi lecţii are calităţi şi defecte pe care trebuie să le conştientizăm spre a 

le pune în evidenţă pe primele şi a le atenua pe celelalte. 

 Principalele inconveniente ale sistemului pe clase şi lecţii sunt: 

Tendinţa de nivelare şi uniformizare a colectivului de elevi prin adresare către elevul cu posibilităţi 

medii, cei dotaţi fiind insuficient dotaţi, iar cei slabi fiindu-le depasite posibilităţile; 

Activitatea frontală este puțin adaptabilă particularităţilor individuale ale elevilor, respectiv 

intereselor şi aptitudinilor acestora; 

Se pretinde elevilor însuşirea cunostinţelor prelucrate şi prezentate de profesor reducând iniţiativa şi 

nestimulând gândirea ca şi învăţarea în ritm propriu; 

Situaţii reduse de feedback ce nu permit profesorului adaptarea din mers a prezentării informaţiilor la 

posibilităţile de receptare ale elevilor, aceștia neaflând în timp util unde şi când greşesc, spre 

autoreglarea efortului de învăţare. 
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Toate aceste neajunsuri conduc la necesitatea perfecţionării lecţiei. Perfecţionarea lecţiei trebuie să 

vizeze, în principal, atenuarea tendinţei de nivelare a procesului de învăţământ, crearea unor clase de 

nivel formate din elevi cu rezultate apropiate sau prin divizarea clasei in doua - trei grupe de nivel 

apropiat, cu care să se lucreze diferențiat prin recomandarea problemelor de dificultăți diferite, prin 

sarcini de învăţare diferite. 

 O delimitare a scopului şi a obiectelor lecţiei, a conţinutului acesteia reduc gradul de 

prelucrare didactică la strictul necesar, sporind astfel efortul de asimilare și dezvoltând totodată 

gândirea elevilor prin metode participative. 

 Folosirea metodologiei de antrenare a elevilor (prin problematizare, dialog școlar, 

redescoperire, modelare, rezolvări de probleme) şi realizarea unor lecţii variate ca structură, pentru a 

se adapta mai bine conţinutului şi scopului didactic propus, reprezintă modalităţi destinate a reduce 

monotonia lecţiilor tipice, care deseori obosesc elevii. 

 Prin lecţii participative este bine realizată informarea permanentă a profesorului asupra 

rezultatelor fiecarei secvenţe a lecţiei, obţinută prin întrebări de sondaj, prin verificare curentă sau de 

etapă. 

Structura lecţiei 

Structura se referă la componentele distinctive ale lecţiei, la secvenţele acesteia, dar şi la organizarea 

şi succesiunea lor în timp. O structură adecvată trebuie sa confere lecţiei unitatea logică, didactică, 

pedagogică, a etapelor sale. Ţinând seama de sarcinile didactice, lecţia are urmatoarea structură: 

momentul organizatoric, verificarea temei pentru vacanţă, verificarea cunoştinţelor, actualizarea 

cunostintelor necesare la intrducerea lecţiei noi, anunţarea titlului şi scopul lecţiei noi, anunţarea 

obiectivelor operaţionale, predarea noilor cunoştinţe, fixarea noilor cunoştinţe, precizarea temei 

pentru acasă. 
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