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        Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  
învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care 
favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.    

        Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, 
produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe 
disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe 
influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui 
grup. 

        Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  
de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea 
stilului didactic, mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, 
creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 

Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă 
decât schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai 
rapidă ci şi imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai ştim dacă ceea ce ni se întâmplă este 
“bine” sau “rău”. Cu cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de 
incertitudine. 

Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne 
putem propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. 

Trebuie, deci, să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul 
educaţiei pe care îl dăm generaţiei următoare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai 
putem permite o unitate şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe 
cunoştinţe, ci avem nevoie de o şcoală ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent 
pe competenţele sociale şi de comunicare. 

E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii 
cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, 
capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini 
pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. 

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi 
creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, 
depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. 

În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un 
coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe 
drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică 
contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ 
– participativ şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.  

 Creierul funcţionează asemenea unui computer, acesta din urmă a fost proiectat 
şi creat  după modelul de funcţionare al creierului. Pentru ca un computer să înceapă să 
funcţioneze trebuie să apăsăm butonul de pornire. În cazul în care profesorul este „pasiv”, 
butonul „pornire” al creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi 
în stare de funcţionare de un soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul 
nostru are nevoie să facă unele conexiuni cu ideile ancoră deja cunoscute. Când învăţarea 
este „pasivă”, creierul nu face aceste legături. Un computer nu reţine informaţia procesată 



decât dacă acţionăm butonul „salvare”. Creierul nostru trebuie să testeze informaţia sau să o 
explice altcuiva pentru a o stoca. 

 Profesorii îşi inundă elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate. 
Profesorii recurg prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai-sa-ţi-arăt-cum”. Desigur 
că, prezentarea poate  face o impresie imediată asupra creierului, dar în absenţa unei memorii 
excepţionale, elevii nu pot reţine prea mult pentru perioada următoare. 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. 
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