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 prin folosirea strategiilor didactice 

interactive învăţarea se realizează mai 
temeinic, mai uşor şi mai plăcut, precum şi 
cu un pronunţat caracter practic aplicativ; 
elevii sunt entuziaşti atunci când sunt 
implicaţi în activităţi interactive; 

 posibilităţile de comunicare şi de cooperare 
ivite prin utilizarea  acestor strategii sunt mai 
numeroase şi mai eficiente, schimburile 
relaţionale sunt intense şi numeroase; 

 prin activităţile interactive elevii relationeaza 
cu ceilalţi, dar şi cu materialul de studiu- prin 
procese de acţiune şi prelucrare a 
informaţiei; aşadar fiecare participă activ la 
procesul construirii propriilor înţelegeri; 

 pentru atingerea finalităţilor educaţionale 
este necesar să îmbinăm activităţile 
individuale cu cele de grup, precum şi 
învăţarea prin cooperare  cu cea prin 
competiţie. Nu trebuie să avem o viziune 
reducţionistă asupra abordării instruirii; 

 utilizând strategii didactice interactive 
plăcerea de a învăţa este susţinută, motivaţia 
intrinsecă este stimulată, astfel capacitatea de 
efort a elevilor este sporită; 

 în rezolvarea sarcinilor de lucru  interactive 
se poate obsrva o profundă implicare 
intelectuală, psihomotorie, afectivă şi 
voliţională cu rezultate evidente; 
interactivitatea angajează eforturi 
intelectuale , afective, voliţionale, 
psihomotorii de construire a cunoaşterii; 

 prin utilizarea acestor strategii se pot 
promova cu succes  metodele moderne de 
evaluare: evaluare iniţială dialogată, 
autoevaluarea, interevaluare, observaţia 
sistematică, portofoliul etc. De altfel, în 
viziune modernă, evaluarea însoţeşte pe tot 
parcursul instruirii predarea şi învăţarea deci 
formele de evaluare trebuie să fie diverse şi 
constructive. O evaluare care să amelioreze 
pe parcurs procesul instruirii, să fie 
motivantă, să fie în concordanţă cu 
particularităţile educatului; 

 împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor 
este mai uşor de realizat şi de regulă timpul 
de soluţionare este mai redus decât în cazul 

 deşi au valenţe formativ-educative  
incontestabile aceste tipuri de strategii au 
şi limite: nu toate conţinuturile pot fi 
abordate în această manieră, se evaluează 
cu dificultate contribuţia fiecărui 
participant la rezolvarea sarcinii de lucru 

  uneori timpul necesar aplicării lor şi  
timpul şcolar disponibil nu permit 
aplicarea acestora, dirijarea procesului de 
predare-învăţare în clasă se face mai 
dificil 

 raportul supraordonat între timpul necesar 
aplicării metodelor şi timpul şcolar 
disponibil. 

 aceste strategii nu sunt uşor de aplicat: 
necesită o foarte bună pregătire prealabilă 
şi tact pedagogic; creativitatea şi 
spontaneitatea cadrului didactic având un 
rol important în eficientizarea acestora. 

 impunerea lucrului în echipă nu va reuşi 
întotdeauna să integreze copiii  timizi  şi 
cu deficienţe majore de  comunicare 

 apar dificultăţi în evaluarea exactă a 
contribuţiei fiecărui elev în rezolvarea 
sarcinii. 

 nu toate conţinuturile se pot preda 
folosind strategiile didactice interactive. 

 apar deseori dificultăţi în modul de dirijare 
a procesului de predare-învăţare în clasă. 

 perturbarea ordinii şi disciplinei în sala de 
clasă. 

 organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe 
baza folosirii strategiilor interactive sunt 
condiţionate de o serie de factori externi, 
dependenţi de profesor şi elevi ( 
materialele didactice aflate la dispoziţie, 
echipamentele,aparatura,caracteristicile 
spaţiului şcolar, concepţia pedagogic 
general a comunităţii didactice, 
curriculum obligatoriu) precum şi factori 
interni care ţin de profesor ( experinţa 
teoretico-practică în domeniul didacticii 
aplicate,trăsăturile de personalitate şi 
competenţele profesionale şi metodice, 
atitudinea faţă de necesitatea şi nevoia 
elevilor de implicare şi cooperare, 
preocuparea acestuia faţă de descoperirea 
şi dezvoltarea potenţialului cognitiv, 



în care se încearcă găsirea soluţiilor în mod 
individual; 

 se dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă, 
aspect foarte important având în vedere că 
astfel se pregătesc pentru viaţa profesională 
viitoare, se vor integra cu uşurinţă într-un 
astfel de grup;  

 grupul dă un sentiment de încredere , o parte 
dintre copii s-au manifestat mult mai creativ 
şi mai deschis în cadrul microgrupurilor 
decât atunci când activităţile erau frontale 
sau individuale; 

 utilizarea acestor strategii conduce către 
formarea unei atitudini pozitive faţă de 
şcoală şi faţă de învăţare; 

 strategiile didactice interactive permit o 
gamă largă de activităţi interdisciplinare sau 
transdisciplinare, asigurând o învăţare de tip 
global nu doar unidirecţională. 

creative şi social-afectiv al elevilor) sau 
care ţin de elev( nivelul şi particularităţile 
de dezvoltare cognitivă, social şi afectiv-
emoţională precum şi necesităţile, 
dorinţele şi interesele lor de cunoaştere şi 
acţiune). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPORTUNITĂŢI 
 

AMENINŢĂRI 
 copiii învaţă unul de la altul, nu doar de la 

profesori; 
 toţi participanţii pot oferi alternative; 

valoroase de soluţionare a problemei; 
 se promovează competenţele reale; 
 activitatea in echipă ajută la autodescoperirea 

propriilor capacităţi şi limite, pentru 
autoevaluare; 

 subiecţii vor fi capabili să aplice şi să 
sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi 
complexe. 

 acutizarea unor conflicte între elevi în 
condiţiile în care profesorul (sau liderul 
grupului de lucru) nu intervine ca mediator;
 

 necunoaşterea particularităţilor de vârstă 
şi mai ales individuale ale copiilor; 
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