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Procesul de învăţământ este un ansamblu de activităţi organizate şi dirijate care se 

desfăşoară etapizat iar în cadrul acestuia se desfăşoară mai multe tipuri de activităţi, primordiale 
fiind cele de predare-învăţare-evaluare. Succesul lecţiilor desfăşurate depinde în cea mai mare 
măsură de metodele  selectate de profesor în vederea predării noilor cunoştinţe elevilor. S-a 
demonstrat ştiinţific că elevii reţin mai mult timp şi mai profund ceea ce aud, văd şi fac în acelaşi 
timp, ceea ce echivalează cu utilizarea unor metode interactive care să-l pună pe elev în contact 
direct cu ceea ce este de studiat.  

Reforma şcolară promovează ideea diminuării ponderii metodelor expozitive şi 
extinderea utilizării metodelor moderne, active-participative, care să stimuleze implicarea 
elevilor în activitatea de învăţare, să le dezvolte gândirea critică şi capacitatea de adaptare la 
viaţă, să îi antreneze în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor.  

Alegerea metodelor este una dintre etapele importante ale proiectării didactice, de aceea, 
opţiunea trebuie să se facă ţinându-se cont de faptul că importantă e eficienţa, nu caracterul de 
noutate sau de spectaculozitate al metodei. Un profesor, oricât de strălucit orator ar fi, nu se 
poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care se desfăşoară individual în 
mintea fiecăruia. Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi 
plin de semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi 
eventual a predării, învăţarea nu are loc.  

Profesorul este un mediator, având ca atribuţii: să faciliteze accesul la cunoştinţe, la 
instrumente de lucru, la diverse surse de informaţie, să creeze un climat stimulativ pentru 
învăţarea activă şi pentru motivarea elevilor, să aprecieze, să valorifice şi educaţia nonformală. 
El intervine cu puncte de sprijin, cu îndrumări, îi ghidează pe elevi să ajungă la construirea unor 
concepte şi stimulează activitatea de creaţie şi de construire a propriei înţelegeri. 

Evaluarea realizată prin metodele interactive este una preponderent formativă, prezentând 
următoarele caracteristici: dezvoltă imaginaţia şi forţa creatoare, vizează atât produsul, cât şi 
procesul, foloseşte descriptori de performanţă. Nu urmăreşte ierarhizarea în câştigători şi 
perdanţi, ci este interesată de competenţele şi progresul elevului. 

Lucrând în echipă /grup, elevul comunică şi pe orizontală, cu cei de o seamă, împărtăşindu-
le colegilor idei, soluţii, argumente, dificultăţi. Devine din obiect, subiect al educaţiei, al propriei 
deveniri şi se obişnuieşte să caute rezolvări proprii. Se simte mai atras de învăţare, mai motivat. 
Dovedeşte o mai bună capacitate de înţelegere şi memorare, folosind experienţele şi cunoştinţele 
anterioare în obţinerea de noi cunoştinţe. Se confruntă direct cu situaţii concrete, apropiate celor 
din viaţa reală, învaţă din experienţă. Când nu există posibilitatea de a grupa elevii altfel decât în 
perechi, din cauza mobilierului fix, se pot derula activităţi interactive punându-i pe colegii de 
bancă să lucreze împreună. 

Activitatea în perechi asigură o participare mai activă a elevilor la ore, îi obişnuieşte să 
ofere şi să primească sprijin, încurajează comunicarea, stabilind un echilibru între compeţiţie şi 
colaborare. Această tehnică de lucru bazată pe colaborarea directă a colegilor de bancă se poate 
utiliza în toate momentele lecţiei, cu condiţia ca ea să fie alternată cu lucrul individual şi pe 
grupe.  
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Orice sarcină de lucru, indiferent de disciplină sau de vârsta celor care învaţă se poate 
realiza prin cooperare. Învăţarea prin cooperare se poate utiliza în trei forme: grupuri formale de 
învăţare prin cooperare, grupuri informale de învăţare prin cooperare şi grupuri fondate pe 
cooperare. Rolul profesorului este de a monitoriza interacţiunea dintre membri, de a clarifica 
sarcinile de lucru şi de a evalua calitatea achiziţiilor. Elevii înţeleg că sunt reciproc responsabili 
de calitatea învăţării celorlalţi, conştientizând propria contribuţie la succesul celorlalţi. 

Gândiţi / Lucraţi în perechi / Comunicaţi e o metodă presupune o procedură de lucru foarte 
simplă: profesorul lansează o întrebare legată de conţinutul lecţiei, elevii reflectă asupra ei într-
un timp dat, apoi se grupează în perechi pentru a discuta şi a da răspunsurile. În final, iau 
cuvântul şi îşi împărtăşesc concluziile cu privire la subiectul abordat. Metoda se utilizează cu 
precădere în faza de evocare, pentru a fixa într-o manieră plăcută conţinutul predat anterior, a 
cărui sistematizare este necesară pentru lecţia în curs 

Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii 
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Are la bază învăţarea prin 
intermediul întrebărilor, căreia i se mai adaugă jocul de rol. Presupune reducerea numărului de 
elemente, aspecte ale unei probleme pentru focalizarea asupra celor esenţiale. Metoda are 
avantajele stimulării învăţării prin cooperare, al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea 
ideilor emise individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. Dezavantajele sunt de ordin 
evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care şi cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui 
participant.  

Turul galeriei este o metodă specifică de interactivitate a membrilor unui grup, focalizată 
pe o problemă sau situaţie-problemă care se materializează în soluţii variate, cu scopul de a 
stimula şi dezvolta gândirea, creativitatea  şi învăţarea eficientă. Metoda presupune evaluarea 
interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupurile de elevi. Pentru o evaluare 
pertinentă, elevii pot primi fişe cu elementele care trebuie urmărite, cu întrebările la care vor 
trebui să răspundă. Metoda este foarte utilă în momentele de evaluare semestrială sau finală. Se 
poate folosi cu succes în actualizarea şi fixarea cunoştinţelor dobândite. 

Metoda Philips 6 /6 e similară Brainstorming-ului şi Tehnicii 6 /3 /5, însă se 
individualizează prin limitarea discuţiei celor 6 participanţi la 6 minute. Acest fapt are ca scop 
intensificarea producţiei creative. Avantajele metodei sunt: facilitarea comunicării, obţinerea 
într-un timp scurt a numeroase idei, prin intensificarea demersului creativ şi prin stimularea 
imaginaţiei tuturor participanţilor. Metoda pemite întărirea coeziunii grupului şi angajează elevii 
în (auto)evaluare. Cooperarea din interiorul echipei se îmbină cu competiţia dintre grupuri. 

Brainstorming-ul poate da rezultate spectaculoase în momentele în care se încearcă 
definirea unui concept, înaintea studierii detaliate a cestuia. Metoda poate fi aplicată mai ales în 
două momente ale lecţiei: actualizarea cunoştinţelor/ evocarea şi fixarea cunoştinţelor şi 
realizarea feed-back-ului/ reflecţia. 

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor 
dintre idei. Rezultatele grupurilor se comunică profesorului care le notează la tablă într-un 
ciorchine, fără a le comenta sau judeca. În etapa finală a lecţiei, ciorchinele poate fi reorganizat 
utilizându-se anumite concepte supraordonate găsite de elevi sau de profesor. 

Tehnica 6 /3 /5 ( Brainwriting) reprezintă o metodă de lucru bazată pe construcţia de idei 
în domeniul creativităţii şi este o metodă simplă de stimulare a creativităţii care presupune:  6 
membrii în grupul de lucru, 3 soluţii, 5 minute-timpul de lucru pentru cele 3 soluţii. Participanţii 
notează pe o foaie de hârtie câte trei soluţii fiecare la o problemă dată. Tehnica 6 /3 /5 oferă, 
chiar şi celor mai puţin comunicativi dintre elevi, oferă posibilitatea de a se exprima în scris.  
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Mozaicul este o metodă de învăţare prin colaborare şi are la bază împărţirea clasei în mai 
multe grupe de lucru. Cu ajutorul elevilor „experţi” profesorul poate sintetiza informaţiile, având 
astfel posibilitatea de a valorifica un volum mare de cunoştinţe în timp scurt. Metoda are un 
pronuntat caracter formativ, deoarece stimulează încrederea în sine a elevilor, dezvoltă abilităţi 
de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului, capacitează gândirea logică, 
critică şi independentă, impulsionează şi educă răspunderea individuală şi de  grup. Mozaicul 
presupune predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. 

Metoda Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat este extrem de simplă, dar în acelaşi timp relevantă 
şi eficientă, deoarece poate fi utilizată drept grilă de descoperire a unor informaţii semnificative 
despre fenomene şi situaţii de mare complexitate. Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece 
în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se 
aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. Metoda le permite elevilor o bună valorificare a 
cunoştinţelor deja achiziţionate, favorizează retenţia şi, prin crearea de analogii, dezvoltă atenţia 
şi spiritul de observaţie. 

Eseul de cinci minute este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi 
să-şi adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea 
ce s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu presupune două activităţi: scrierea 
unui lucru pe care elevii l-au învăţat din lecţia respectivă şi formularea unei întrebări pe care o 
mai au în legătură cu aceasta. Pe baza eseurilor, se va planifica, la aceeaşi clasă, lecţia următoare. 

Cubul este o strategie de predare-învăţare care se foloseşte pentru studierea unei teme din 
mai multe perspective, permiţând o abordare complexă şi integratoare. Prin flexibilitatea ei, 
această metodă poate integra un moment în care să se desfăşoare şi un exerciţiu de brainstorming, 
invitând elevii la identificarea unor idei inovatoare pe care le pot apoi include într-unul din 
paragrafele referitoare la tema respectivă. Ideea este de a evidenţia, prin cele 6 feţe ale cubului, 
cât mai multe tipuri de operaţii mentale: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 
argumentează. 

Metoda R.A.I. (Răspunde, Aruncă, Interoghează) urmăreşte realizarea feed-back-ului 
printr-un joc de aruncare a unei mingi uşoare. Aceasta este o metodă de fixare şi sistematizare a 
cunoştinţelor, dar şi de verificare. Datorită caracterului său uşor ludic această metodă stârneşte 
interesul elevilor, este antrenantă, mereu aplicată cu succes pentru orice conţinut de învăţare. 
Astfel, elevul care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare din lecţia predată elevului care 
o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare. Elevul care nu ştie răspunsul iese din joc, 
la fel ca şi cel care este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare.  Această metodă 
permite o bună evaluare, dar şi dezvoltarea gândirii critice. 

Metoda   PĂLĂRIILOR  GÂNDITOARE ( „Thinking   hats”) stimulează  creativitatea  
participanţilor  deoarece  se  bazează  pe  interpretarea  de  roluri  în funcţie  de  pălăria  aleasă.  
Sunt  6  pălării  gânditoare,  fiecare având  câte  o  culoare: alb,  roşu, galben, verde, albastru  şi  
negru. Membrii   grupului  îşi  aleg   pălăriile  şi  vor  interpreta  astfel   rolul  precis, aşa  cum  
consideră  mai  bine.  Culoarea  pălăriei  este  cea  care  defineşte  rolul. Participanţii   trebuie  să  
cunoască  foarte  bine  semnificaţia  fiecărei  culori  şi  să-şi  reprezinte   fiecare   pălărie,  
gândind  din  perspectiva  ei. Nu  pălăria  în  sine  contează, ci ceea  ce  semnifică  ea, ceea  ce  
induce  culoarea  fiecăreia. Cele  6  pălării   gânditoare   pot  fi  privite  în  perechi: pălăria  albă-
pălăria  roşie, pălăria  neagră-pălăria  galbenă, pălăria  verde-pălăria  albastră.  

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a 
copiilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme. Pe o stea 
mare se scrie sau se desenează ideea centrală. Pe fiecare colţ al steluţei se scrie câte o întrebare: 
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Ce?, Cine?, De ce?, Unde?, Cum?. Cinci copii extrag câte o întrebare, apoi fiecare îşi alege 3-4 
colegi organizându-se astfel în 5 grupe. Aceştia cooperează în elaborarea întrebărilor. La 
expirarea timpului, copiii revin în jurul steluţei mari şi comunică întrebările elaborate. Copiii 
celorlalte grupe răspund la întrebări sau formulează altele. La final se apreciază munca elevilor 
cât şi modul de cooperare şi interacţiune. 

Cvintetul este un instrument rapid şi eficient de reflecţie, sinteză şi rezumare a 
conceptelor şi informaţiilor dar şi un instrument de evaluare a înţelegerii şi de exprimare a 
creativităţii elevilor. Înainte de a cere elevilor să alcătuiască o astfel de poezie, se va oferi un 
model. Cvintetul se poate da ca temă pentru acasă sau poate fi folosit în momentul evocării, 
pentru realizarea atmosferei, pentru evaluare, pentru consolidarea unor concepte etc.  

Diagrama Venn se foloseşte pentru a grupa asemănările şi deosebirile dintre două 
obiecte, fenomene, idei, concepte. Se aplică cu eficienţă maximă în activităţile de comunicare, 
jocuri didactice, convorbiri. Într-un oval, elevii vor nota elementele specifice primului termen, 
iar în altul, pe cele caracteristice celui de-al doilea termen. Partea comună se va nota la 
intersecţia celor două ovale.  

Jocul este una dintre cele mai eficiente metode de învăţământ: educă voinţa, rezistenţa, 
capacitatea de a respecta anumite convenţii, învaţă elevul ce înseamnă apartenenţa la un grup, 
spiritul de echipă, responsabilitatea faţă de ceilalţi. Jocul didactic, de exemplu puzzle-ul, jocul de 
rol, jocurile de cuvinte (rebusul, acrostihul) etc., poate fi utilizat în toate etapele procesului de 
învăţământ, în scopul sensibilizării elevilor pentru activitate, în scopul predării, învăţării, 
consolidării, recapitulării sau chiar evaluării cunoştinţelor.  

Metodele interactive, indiferent de forma pe care o îmbracă şi de vechimea lor, au valenţe 
formative şi cu impact ridicat asupra dezvoltării personalităţii elevilor. Principalul merit al 
acestora este că sporesc motivaţia elevilor pentru activitatea de învăţare, prin implicarea lor 
activă în proces, ceea ce determină autonomie în gândire, elevul devenind, aşa cum este şi firesc, 
partenerul profesorului în activitatea de formare. Desigur că avantajele acestor metode nu trebuie 
absolutizate, întrucât şi ele îşi au limitele: sunt consumatoare de timp, pot fragmenta conţinutul 
unei lecţii, făcând să se piardă din vedere esenţialul, nu pot fi adaptate la orice lecţie şi orice 
moment, pot determina apariţia unor conflicte în cadrul grupurilor de elevi (rolul pasiv al unor 
elevi, dezinteres faşă de angajarea în sarcinile de lucru, ritmul lent de rezolvare al acestora), iar 
folosirea lor repetată le face previzibile şi predispune la monotonie. 

Soluţia ar fi, cred eu, utilizarea în paralel a metodelor tradiţionale (exerciţiul, conversaţia, 
demonstraţia etc.) şi a celor interactive (prezentate mai sus, în lucrare), concomitent cu stabilirea 
clară a obiectivelor, precizarea rezultatelor aşteptate ale activităţilor, plasarea elevilor în grupuri 
eterogene, astfel încât ei să fie siguri că au şanse egale de reuşită, angajarea elevilor în sarcini 
care presupun interdependenţă pozitivă, aceştia acceptând că recompensele vor reveni echipei, şi 
nu indivizilor, facilitarea accesului elevilor la informaţii şi posibilitatea de a le prelucra. 
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