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Argument pentru ediţia a II-a 
 

La începutul acestui mileniu, tendinţele şi orientările în didactica modernă 
reprezintă un teren într-o perpetuă mişcare, care atrage atenţia prin ameliorarea 
calităţii educaţiei de bază, în aşa fel încât fiecare educator să fie suficient de bine 
pregătit pentru a participa la realizarea unui învăţământ românesc modern aliniat la 
standardele europene. 

Şcoala prezentului va fi centrată pe o pregătire reală pentru performanţă 
(competenţe, abilităţi intelectuale şi practice, capacităţi etc.), pe învăţarea centrată 
pe elev/student, astfel încât aceştia să nu fie copleşiţi de fluxul informaţiei, având 
puterea selecţiei acesteia. 

Educaţia ca şi componentă complexă a existenţei umane se constituie într-un 
factor de propulsie socială, de progres, tocmai prin afirmarea caracterului ei 
prospectiv. Aceasta trebuie să facă faţă solicitărilor şi provocărilor numeroase şi rapide 
ale societăţii contemporane şi viitoare, devenind adaptabilă, flexibilă, formativă, inte-
gratoare şi continuă. 

Educaţia capătă în zilele noastre dimensiunile unui proiect universal, cel mai vast 
şi cu perspectiva cea mai largă. A face educaţie, astăzi, presupune acceptarea unei 
viziuni holistice, pentru a putea înţelege şi concepe procesul instructiv-educativ. 
Abordarea holistică a educaţiei trebuie să includă formula 5C + 3F (cele cinci 
componente ale educaţiei: etică, intelectuală, estetică, tehnologică şi fizică; şi cele 
trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală). 

 
Dezvoltarea mare a Ştiinţelor educaţiei, în ultimul timp, a dus la apariţia a 

numeroase tratate, manuale, reviste de specialitate etc. În acest sens, apariţia ediţiei  
a II-a a volumului „Tendinţe şi orientări în didactica modernă” constituie nu numai o 
necesitate, ci şi un privilegiu pentru cei interesaţi de evoluţia spectaculoasă a 
Ştiinţelor educaţiei din ultima decadă, precum şi de preocupările celor care îşi 
desfăşoară activitatea pe tărâmul instrucţiei şi educaţiei. 

 
Datorită problematicii abordate, a caracterului esenţializat al prezentării fiecărui 

capitol, a accesibilităţii conţinutului ştiinţific, a abordării interdisciplinare, lucrarea 
poate fi folosită ca suport în pregătirea pedagogică şi metodică a educatorilor, precum 
şi a studenţilor care doresc să îmbrăţişeze o carieră didactică. 

„Tendinţe şi orientări în didactica modernă” poate fi utilă pentru că: 
� informează profesorii cu privire la subiectele de actualitate; 
� încurajează studenţii şi profesorii debutanţi pentru meseria didactică; 
� reprezintă un material suport pentru discuţii în cadrul unor activităţi 

didactice; 
� sugerează desfăşurarea unor activităţi practice; 
� asigură accesul la informaţie, într-o manieră stimulativă şi provocatoare; 



 4 

� promovează dimensiunea europeană în învăţământ etc. 
Pe acest fond, lucrarea va aborda problematici precum: 

� clasic şi modern în didactică; 
� noi direcţii de cercetare şi acţiune în didactica modernă; 
� de ce este necesară prospectiva educaţională? 
� relaţii în cadrul binomului educaţional; 
� valorificarea mijloacelor de învăţământ şi utilizarea lor în scop didactic; 
� informatizarea în educaţie; 
� cercetarea psihopedagogică; 
� orientarea spre educaţia permanentă;  
� experienţe şi tendinţe europene în formarea cadrelor didactice; 
� metode de activare a studenţilor în cadrul prelegerilor. 

„Tendinţe şi orientări în didactica modernă” îmbină elemente de ordin teoretic 
care descriu de ce este necesară o prospectivă educaţională, cu sugestii de ordin 
practic, metodologic, care oferă exemple de utilizare a manualului. 

În câmpul educaţiei, în ultimul timp, stăruie mai multe întrebări, dintre care  notăm 
pe următoarea: Asistăm la o criză a educaţiei în sine sau la o criză a educaţiei 
tradiţionale, a învăţământului de tip clasic, care nu mai răspund pertinent noilor 
exigenţe, noilor concepţii novatoare, noilor realităţi? 

Cartea „Tendinţe şi orientări în didactica modernă” – atât ediţia I, cât şi ediţia  
a II-a – este o încercare de a răspunde la întrebări de factura celei de mai sus, de  
a realiza unele interpretări, de a expune unele consideraţii, de a oferi sugestii, cu 
privire la raţionalizarea uneia dintre cele mai complexe, dificile, dar şi necesare şi 
înălţătoare activităţi:  formarea omului. 

 
Conferenţiar universitar doctor 

Mariana MARINESCU 
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CUVÂNT CĂTRE CITITOR 
 
 

Tendinţe şi orientări în didactica modernă a fost concepută, în primul rând, ca 
instrument de informare şi formare pentru studenţi şi profesori. Prin introducerea 
unor capitole, precum şi a unor sugestii de dezbateri şi proiecte a temelor de 
reflecţie şi autoreflecţie, autorul doreşte să-şi aducă o contribuţie semnificativă la 
dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei. 

 

Cartea şi-a propus să reprezinte un pas important în direcţia pregătirii tinerilor 
profesori (în mod special a debutanţilor) pentru a deveni profesori activi şi respon-
sabili, pentru a face faţă cu succes atât cerinţelor unui învăţământ modern, cât şi 
implicării lor în viaţa comunităţii locale. Uneori s-a reproşat şcolii că nu pregăteşte 
tineri pentru viaţa privată. Prin conţinuturile oferite, manualul s-a străduit să răs-
pundă pe alocuri, parţial sau total, acestei nevoi. Astfel, informaţiile despre tipuri 
de relaţii în cadrul binomului profesor-elev, despre mentor-mentorat, despre 
prospectiva educaţională, despre cercetarea psihopedagogică şi despre multe altele 
aduc în discursul profesorilor şi studenţilor practicanţi aspecte importante ale 
pregătirii pentru cariera didactică. 

 

Tendinţe şi orientări în didactica modernă a fost concepută într-o perspectivă 
interdisciplinară, având un caracter practic-aplicativ. Manualul reprezintă un 
complement educaţional destinat şcolilor din România şi vizează acţiuni de educaţie 
formală şi nonformală pentru: 

� informarea tinerilor profesori cu privire la asigurarea unui învăţământ modern 
românesc la standarde europene; 

� conştientizarea de către aceştia a responsabilităţilor specifice educatorilor şi 
a implicaţiilor acestora asupra vieţii comunităţii, în special în contextul aderării la 
Uniunea Europenă; 

� conştientizarea apartenenţei la Europa Unită şi a statutului de profesor european 
printr-o mai bună cunoaştere şi înţelegere a instrucţiei (inclusiv autoinstruirii) şi 
educaţiei, a rolurilor şi responsabilităţilor fiecăruia, a evoluţiei învăţământului 
românesc. 

 

Manualul de faţă este conceput ca un suport didactic în sprijinul profesorilor 
activi care lucrează în şcoala românească. Astfel, sunt sugerate modalităţi de deru-
lare de dezbateri, de realizare de proiecte, portofolii, de amenajare a laboratoarelor 
şcolare etc. 
 

Tendinţe şi orientări în didactica modernă îmbină elemente de ordin teoretic, 
care explică necesitatea unei prospective educaţionale, cu sugestii de ordin practic, 
metodologic, care oferă exemple de utilizare a manualului. 

Activităţile propuse în acest manual au caracter orientativ, au drept scop să 
evidenţieze o serie de competenţe ale elevilor, cum ar fi activităţile pe grupuri şi 
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microgrupuri, cooperarea, comunicarea, rezolvarea de probleme, gândirea critică etc. 
Sugestiile de teme pentru dezbateri, proiecte au şi o încărcătură afectivă pentru unii 
elevi (de ex., Ştiinţă şi suflet, Alimentaţia şi problemele de sănătate, Sfaturile 
genetice şi importanţa lor, Consilierea genetică etc.); prin urmare, se recomandă 
alegerea cu atenţie a subiectelor şi, mai ales, a modului de abordare pedagogică a 
acestora.  

Dumneavoastră, împreună cu elevii/studenţii, veţi decide asupra modalităţilor 
concrete de desfăşurare a unor activităţi educative concrete, cu siguranţă pornind şi 
de la acest manual. 
 

După o parcurgere a acestui manual şi o familiarizare cu tendinţele şi orien-
tările în didactica modernă veţi dori să aflaţi mai multe detalii despre această 
tematică. În acest sens, vă recomandăm o consultare a referinţelor bibliografice 
sugerate la sfârşitul fiecărui capitol şi al manualului. 
 

Ce şi-a propus să realizeze acest manual, Tendinţe şi orientări în didactica 
modernă? 

Manualul este un instrument care poate fi folosit în diverse situaţii: 
� este un instrument util de informare în domeniul didacticii, pe teme de larg 

interes pentru profesori cu vechimi diferite în activitatea didactică; 
� este un mijloc suplimentar de sprijin pentru activităţile de predare-învăţare-

evaluare, din perspectivă interdisciplinară, oferind informaţii ce pot fi dezbătute în 
activităţile educaţionale; 

� este un instrument de sprijin pentru profesorii debutanţi cu privire la 
desfăşurarea activităţii instructiv-educative, la modernizarea relaţiei profesor-elev 
şi asigurarea unui climat afectiv în cadrul acestui binom; 

� oferă o metodă de educare nonformală, oferind tinerilor profesori oportunităţi de 
desfăşurare şi participare la proiecte sau de stabilire a unor parteneriate cu diferite 
organizaţii etc. 

 

Recomandându-vă cu căldură acest manual, în speranţa că vă va fi de un real 
folos, aşteptăm părerile dumneavoastră.  

 
Conferenţiar universitar doctor 

Mariana MARINESCU 
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Capitolul 1 
 

CLASIC ŞI MODERN ÎN DIDACTICĂ 
 

1.1. Delimitări conceptuale. Scurt istoric al didacticii 
 
Conceptul didactică îşi are originea etimologică în următorii termeni greceşti: 
� didaskein = a învăţa; 
� didaktikos = instruire, instrucţie, predare; 
� didasko = învăţare, învăţământ; 
 

 didactike = arta, tehnica învăţării  
 
Termenii ne confirmă faptul că obiectul de studiu al didacticii include proble-

matica procesului de predare-învăţare-evaluare, a învăţământului, a educaţiei, a 
formării omului. 

Proiectarea, organizarea şi metodologia procesului de învăţământ sunt studiate 
de Didactica generală (cunoscută şi sub denumirea de Teoria şi metodologia 
instruirii sau Teoria procesului de învăţământ) – o ramură extrem de dinamică  
a pedagogiei. 

Introducerea şi încetăţenirea conceptului în discuţie îi aparţin celebrului 
pedagog ceh Jan Amos Comenius (1592 – 1670), autorul lucrării Didactica Magna, 
după a cărui concepţie didactica urma să se definească ca „arta universală de a-i 
învăţa pe toţi toate (sau totul)”. Didactica Magna a fost publicată în anul 1632 în 
limba cehă şi în anul 1657, în limba latină. Comenius considera că a învăţa pe altul 
înseamnă a şti ceva şi a face şi pe altul să înveţe şi să ştie, şi aceasta repede, plăcut 
şi temeinic, în special cu ajutorul exemplelor, regulilor şi al aplicaţiilor generale 
sau speciale. Pentru o documentare de detaliu asupra apariţiei didacticii, 
recomandăm: Miron Ionescu (2000), Demersuri creative în predare şi învăţare, 
Editura Presa Universitară Clujeană (cap. I, pp. 11 – 36 şi cap. II, pp. 39 – 59). 

Secolul XVII este numit „secolul didacticii”, iar Comenius a fost supranumit 
„Galilei al educaţiei”, „Bacon al educaţiei” şi, de ce nu, „Hooke∗ al educaţiei”.  
Şi astăzi opera lui Comenius este de mare actualitate, mai ales în cazul principiilor 
didacticii (de ex. asigurarea caracterului sistemic al instrucţiei). 

Din 1640, la dezvoltarea didacticii şi-au adus contribuţia mai mulţi autori:  
Fr. Rabelais, M. de Montaigne, J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart. 
                                                           

∗ Primele observaţii asupra celulei au fost făcute de R. Hooke (1665), care a observat la 
microscopul inventat de Hans şi Zacharias Janssen (1590), şi perfecţionat de el, o secţiune prin plută, 
punând astfel în evidenţă existenţa unor celule sub forma unor cămăruţe mici, asemănătoare unor 
faguri de albine, pe care le-a denumit cellulae. 
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Lucrările pedagogului german J. F. Herbart (1776 – 1841) au constituit punct 
de plecare în delimitarea didacticii de pedagogie, fapt pentru care Herbart este 
numit „părintele didacticii”. Meritul lui constă în încercarea de a identifica un 
algoritm procedural care să faciliteze procesul de predare şi asimilare a cunoştinţelor. 
De multe ori, acest algoritm a condus la mecanizare şi şablonizare. Curentul 
herbartian (herbartianismul) s-a extins în numeroase ţări; la noi, el a pătruns la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, pentru ca la începutul secolului XX să devină o 
doctrină pedagogică oficială. 

Teoria pedagogului german J.F. Herbart a determinat apariţia unui curent 
herbartian în pedagogie, iar dintre adepţii, susţinătorii şi promotorii acestui  
curent în ţara noastră, îi amintim pe pedagogii: I. Popescu, V.Gh. Borgovan,  
G.G. Antonescu. Educaţia care se realizează în acord cu tezele lui Pestalozzi sau 
Herbart poate fi o „artă” (C. Cucoş, 2002, p.17). 

Principalele reproşuri aduse acestui curent herbartian sunt: formalismul în 
lecţie, intelectualismul exagerat, înăbuşirea individualităţii elevului, ruperea instrucţiei 
şi educaţiei de necesităţile naturale şi sociale ale individului etc.  

Sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolul al XXI-lea se caracterizează 
printr-o dinamică a gândirii pedagogice determinate de noile direcţii de 
restructurare a realităţii educaţionale într-o societate caracterizată de „schimbări 
substanţiale”. 

Didactica se ocupă cu mecanismele interne ale procesului de învăţământ, 
asigurându-i acestuia un echilibru şi o finalitate pedagogică, în concordanţă cu 
cerinţele sociale şi cu cele mai noi cuceriri ale psihologiei. 

 
 
1.2. Didactica – ramură fundamentală a ştiinţelor educaţiei 

 
1.2.1. Obiectul de studiu al didacticii generale 

 
Obiectul didacticii este „procesul de învăţământ” şi „de instrucţie”, însă nu 

trebuie pierdute din vedere autoinstruirea şi o serie de forme adiacente, precum: 
învăţarea, activităţile extraşcolare, mass-media ş. a. La începutul acestui mileniu, 
obiectul didacticii nu se reduce la instrucţia şcolară şi nici la învăţământul înţeles 
ca proces, preocupările sale extinzându-se şi în mediul extraşcolar. 
� Învăţământul – sistem şi funcţionalitate 

Învăţământul constituie ansamblul instituţiilor şcolare dintr-o ţară, care parti-
cipă la organizarea arhitecturii prin proiectarea unor cicluri, orientări, filiere, realizabile 
la nivelul unor structuri specifice educaţiei/instruirii formale, dar şi nonformale 
(Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de formation, 1994, p. 965). 

Termenul „învăţământ” este în strânsă corelaţie cu un alt termen, „instrucţie”, 
care, de obicei, este folosit sub trei forme, nuanţări (M. Ionescu, 2001, p. 48): 

� instruire generală – activitate de înzestrare cu cunoştinţe din domeniul 
culturii, al ştiinţei, tehnicii şi de aplicare a acestora în practică; 
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Flux de ieşire 

� instruire profesională – activitate ce are ca finalitate însuşirea unei 
specialităţi, a unei profesii concrete, având drept scop dezvoltarea interesului şi a 
preocupărilor legate de profesie, ducând la însuşirea cunoştinţelor şi la formarea 
abilităţilor profesionale; 

� autoinstruirea – activitate de instruire realizată prin efort propriu, în 
absenţa îndrumării unei persoane din afară şi a unei instituţii. 

Activităţile şcolare, în ansamblul lor, servesc atingerii unor obiective didactice 
şi educaţionale, fiind definite generic prin variate concepte: proces de învăţământ, 
proces instructiv-educativ, proces didactic, sistem de activităţi instructiv-educative, 
proces curricular etc. În cercetările contemporane de didactică s-a consacrat 
sintagma proces de învăţământ. Descrierea procesului de învăţământ comportă 
două planuri: 

1. abordarea sistemică, adică raportarea învăţământului la sistemul social 
integrator; 

2. analiza componenţială şi funcţională a învăţământului, care include 
structura sa internă, componentele procesului de învăţământ şi, în final, princi-
palele sale demersuri sau activităţi: predare-învăţare-evaluare. 

Ca sistem, învăţământul articulează trei categorii de variabile: 
� un flux de intrare, reprezentat de resurse umane, materiale şi financiare 

(profesori, elevi, personal administrativ şi auxiliar, părinţi, spaţii şcolare, mijloace 
de învăţământ, alocări bugetare şi resurse extrabugetare); 

� procesul de învăţământ, ca activitate desfăşurată pentru atingerea 
obiectivelor; 

� un flux de ieşire, reprezentat de absolvenţi înzestraţi cu competenţe şi 
atitudini prevăzute de cererea socială de educaţie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1. Componentele  procesului de învăţământ 

Flux de intrare 
PROCESUL DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

Resurse: 
� umane;  
� materiale; 
� financiare. 

Proiectarea şi realizarea 
activităţii didactice: 
� obiective; 
� conţinut; 
� metodologie; 
� evaluare. 

Absolvenţi 
înzestraţi cu 
competenţe 

Conexiune inversă 
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Procesul de învăţământ este domeniul în care este valorificată structura acţiunii 
educaţionale la nivelul corelaţiei funcţionale dintre cadrele didactice şi elevi, 
exersată în numeroase şi variate situaţii educative (G. Mialaret, 1992, pp. 14 – 15). 

Procesul de învăţământ comportă un ansamblu de activităţi: predarea, învăţarea, 
evaluarea, precum şi componente ale învăţământului: finalităţi (obiective), 
curriculum (experienţe de învăţare), metode şi mijloace de învăţământ etc. 

În parametrii săi de intrare şi ieşire, sistemul educaţional este mereu sub 
influenţa dinamicii sociale. Şcoala, dar şi experienţele de învăţare în afara şcolii, se 
află astăzi într-un context social marcat de profunde schimbări. Sistemul şcolar nu 
funcţionează izolat în mediul social-economic, înscriindu-se ca subsistem în mediul 
social, aflându-se continuu sub presiunea schimbărilor ce au loc la nivelul macro-
sistemului. Societatea oferă învăţământului modelul de personalitate dezirabil, 
precum şi resursele umane, culturale, materiale şi financiare necesare funcţionării 
sale. De subliniat este faptul că învăţământul contribuie decisiv la formarea omului, 
a persoanelor calificate pentru diverse domenii de activitate profesională.  

Scopul procesului didactic îl constituie transmiterea unor seturi de cunoştinţe, 
formarea unor capacităţi, dobândirea de deprinderi, formarea de atitudini în 
perspectiva autonomizării fiinţei sub toate aspectele (din punct de vedere cognitiv, 
afectiv, comportamental etc.). 

Didactica studiază procesul de învăţământ prin prisma relaţiei dintre predare şi 
învăţare, dintre conduitele pedagogice ale subiectului acţiunii (profesorul) şi 
modalităţile de răspuns al obiectului ei (elevii) în vederea asigurării unei armonii 
între ele. 

 
 
D i d a c t i c a  reprezintă o ramură fundamentală a ştiinţelor educaţiei, 

care studiază şi asigură bazele ştiinţifice ale analizei, proiectării, desfăşurării 
şi evaluării predării şi învăţării ca proces de instruire şi educare în şcoli, în 
alte instituţii şi prin autoinstruire (M. Ionescu, 2001, p. 49). 

 
 
 

Ritmul accelerat de dezvoltare a ştiinţei impune creşterea cantităţii de cunoştinţe, 
ceea ce ne determină, în prezent, să vorbim de etape sau nivele ale didacticii, şi 
anume: 

− didactica tradiţională, clasică; 
− didactica modernă, nouă, psihologică. 
Diferenţa dintre didactica tradiţională şi cea modernă constă în modul de 

concepere şi organizare a situaţiilor de învăţare (riguros dirijate în primul caz şi 
având autonomie de diferite grade în cel de-al doilea caz). Un profesor eficace este 
acela care posedă „măiestrie didactică” în selecţionarea, combinarea şi diversi-
ficarea metodelor, alegând strategii adecvate. În legătură cu această problemă, se 
poate invoca existenţa unei aproprieri între praxeologie şi ceea ce am putea numi 
spiritul practic al profesorului român, care prezintă „harul pedagogic” recunoscut. 
Aceste diferenţe sunt prezentate sub formă esenţializată în tabelul 1.1. 
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Tabel 1.1. Caracteristicile  didacticii tradiţionale şi moderne 
 

Didactica tradiţională Didactica modernă 

� obiect de studiu: esenţa proce-
sului de învăţămînt, cu scopul şi sarcinile 
sale, organizarea învăţământului: clasa, 
şcoala şi sistemul educaţional, taxonomia 
pedagogică, conţinutul învăţământului, 
modalităţile de realizare, modalităţile de 
instruire şi educare, tehnologia didactică, 
principiile, metodele şi formele organi-
zatorice ale activităţii instructiv-educative, 
profesorul; 

� statutul elevului: obiect al 
educaţiei, receptor de informaţii, care 
asimilează şi reproduce; 
 

� profesorul:  
– autoritar, conformist; 
– expune, ţine prelegeri; 
– impune puncte de vedere; 
– se consideră şi se manifestă „ca 

un părinte”; 
 

� aspecte pe care se pune accent: 
transmitere de cunoştinţe gata elaborate. 

� include întreaga sferă de cuprindere 
a didacticii clasice, extinzându-şi conţinutul 
cu noi teme: 

– autoinstruirea; 
– didactica adulţilor; 
– utilizarea mijloacelor tehnice de 

instruire; 
– instruirea şi autoinstruirea asistate 

de calculator; 
– programarea pedagogică; 

� statutul elevului: obiectul şi 
subiectul educaţiei, care dobândeşte cunoştinţe 
prin efort propriu, caută şi construieşte 
cunoaşterea, îşi foloseşte experienţa; 

� profesorul:  
– îndrumător, organizator, participant, 

colaborator, inovator, iniţiator; 
– facilitează şi intermediază învăţarea; 
– ajută elevii să înţeleagă şi să explice 

punctele de vedere proprii; 
– este partener de învăţare; 

� aspecte pe care se pune accent: 
latura formativă şi educativă a învăţării, 
cultivarea creativităţii, îmbinarea învăţăturii 
cu munca productivă şi cu cercetarea. 

 
De fapt, diferenţa dintre didactica tradiţională şi cea actuală constă în modul de 

concepere şi organizare a situaţiilor de învăţare (riguros dirijate în primul caz şi 
având autonomie de diferite grade în cel de-al doilea). Altfel spus, o strategie este 
legitimă sau ilegitimă nu în general, ci potrivit unor circumstanţe concrete. 
Profesorul eficace este acela care ştie să selecţioneze, să combine, să varieze 
diferitele metode, alegând strategii adecvate. 

 
 

D i d a c t i c a  m o d e r n ă  concepe procesul de învăţământ ca activitate 
de predare-învăţare-evaluare, proiectată prin realizarea corespondenţei 
pedagogice dintre obiective-conţinuturi-metodologie-evaluare (D. Creţu, 
1999, p. 64). 
 
 

Didactica modernă condensează, în conceptele şi demersurile sale practice, date 
şi concluzii oferite de diverse domenii: teoriile instruirii, tehnologia informaţiei, 
teoria comunicării, designul pedagogic etc. Alături de competenţe psihopedagogice, 
procesul de predare comportă forme specifice de comunicare pedagogică. 
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C. Bârzea (1995) propune o clasificare a ştiinţelor pedagogice după nivelul  
de generalitate, incluzând Didactica generală (Teoria procesului de învăţământ) în 
grupul ştiinţelor pedagogice fundamentale şi Didacticile speciale, în grupul 
ştiinţelor pedagogice aplicate.  

 
1.2.2. Funcţiile didacticii 

 

În literatura de specialitate sunt recunoscute cele două funcţii ale didacticii între 
care există o interdependenţă: funcţia de cunoaştere şi funcţia utilitară / practică. 
Referitor la rolurile celor două funcţii (M. Ionescu, 2001, p. 51) reţinem: 

� funcţia de cunoaştere:  
− studiază un anumit segment al activităţii sociale, respectiv instruirea, 

autoinstruirea şi învăţământul; 
− dezvăluie legitatea actului didactic; 
− explică motivele care determină anumite rezultate; 
− dezvăluie şi explică relaţiile dintre influenţele instructive şi dezvoltarea 

personalităţii elevilor; 
� funcţia utilitară/practică: 
− ghidează activitatea educaţională oferind jaloane, orientări generale, norme 

de activitate. 
a. Funcţia de cunoaştere se exercită în următoarele situaţii: 
1. asigurarea corelaţiei dintre finalităţile educaţiei şi curriculumul şcolar; 
2. (re)formularea principiilor didactice generale şi a principiilor specifice dis-

ciplinelor de studiu; 
3. stabilirea structurii acţiunii educaţionale eficiente la nivel de macro şi microsistem. 
b. Funcţia utilitară/practică se exercită în următoarele situaţii: 
1. stabilirea cerinţelor în alegerea şi utilizarea metodelor şi procedeelor didactice; 
2. identificarea criteriilor de evaluare a randamentului şcolar. 

 

1.2.3. Subramurile didacticii 
 
În ceea ce priveşte procesul instructiv-educativ, existenţa echilibrului între 

finalitatea pedagogică cu cerinţele sociale actuale şi cu cele mai noi cuceriri ale 
psihologiei au determinat ca didactica, această ramură fundamentală a ştiinţelor 
educaţiei, să-şi sistematizeze arealul pe trei domenii (M. Ionescu, 2001, p. 52): 

� didactica generală, ce studiază învăţământul în ansamblul său, pe toate 
treptele de şcolaritate şi autoinstruire; 

� didactica specială sau metodica (fiecare disciplină de învăţământ are 
didactica/metodica sa), ce studiază procesul de învăţământ din perspectiva 
pedagogică a predării şi învăţării disciplinelor de studiu; 

� didactica adulţilor. 
 

D i d a c t i c i l e  s p e c i a l e studiază conţinutul, principiile, metodele şi 
formele de organizare proprii fiecărei discipline, respectiv în detalii concrete 
aplicative. 
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