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     Studiile realizate de M. McLaughlin (1992), referitoare la competențele căutate de angajatori în 
rândul celor care doresc un loc de muncă, relevă necesitatea pregătirii elevilor în vederea formării 
abilităților de integrare în microgrupuri, incluziunii sociale și a competențelor legate de 
comunicarea eficientă. Conforma acestor studii sunt valorizați oamenii capabili să comunice, să 
continue să învețe pe tot parcursul vieții(lifelong learning), care pot lucra și interacționa cu alții, 
care au atitudini și comportamente pozitive, un grad ridicat al inteligenței emoționale și sociale, 
precum și responsabilitate și adaptabilitate.  
     Analizând aceste caracteristici observăm că ele sunt formate și dezvoltate tocmai prin utilizarea 
metodelor și situațiilor de învățare ce presupun interacțiunea, a metodelor interactive de învățare. 
     Trebuie să avem în permanență în vedere că unul dintre obiectivele importante ale sistemului de 
învățământ este acela de a pregăti individul pentru viață, pentru cerințele situate dincolo de porțile 
școlii, unde comunicarea și interacțiunea sunt prezente permanent. Aceste metode își aduc aportul în 
cultivarea spiritului de cooperare care este un factor esențial în integrarea socială cu succes a 
persoanei. 
     În consecință ne punem întrebarea: De ce aceste medode interactive sunt atât de discutate și 
utilizate în situațiile de învățare la clasă? 
 Dezvoltă o multitudine de deprinderi 
 facilitează învățarea în ritm propriu, dar și crește ritmul de învățare al fiecărui copil pentru a 

realiza coeziunea grupului; 
 valorizează cooperarea și mai puțin competiția; 
 implică utilizarea diferitelor stiluri de învățare; 
 sunt captivante și antrenante; 

      În literatura de specialitate, învățarea prin cooperare este ilustrată de cinci principii: 
1. interdependență pozitivă; 
2. promovarea interacțiunii; 
3. responsabilitatea individuală și de grup; 
4. funcționarea în calitate de echipă, team-building; 
5. dezvoltarea unor procese în grup. 

     Să nu uităm faptul că omul este fundamental social și atunci şi învăţarea sa este interactivă. 
Reciprocitatea este un stimulent al învăţării, iar atunci când aceasta este promovată în cadrul 
grupului apar procese care stimulează învăţarea individuală. 
    Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt pentru realizarea 
rezultatului urmărit arată că: 

- elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale; 
- elevii odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, 

iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii; 
      - elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar preda 
celorlalţi colegi ceea ce au învăţat; 
          „|Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 
cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învaţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în 
cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin Cristea, 
1998, p. 303)  



         Pentru evidenţierea importanţei metodelor interactive, comparaţia următoare este 
convingătoare: 
 

METODE TRADIŢIONALE METODE INTERACTIVE 

 comunicare unidirecţională 
 centrate pe profesor 
 transmiterea de cunoştinţe 
 evaluarea =reproducere 
 pasivitatea copiilor 
 autoritatea cadrului didactic 

 centrate pe elev şi pe activitatea sa 
 comunicare multidirecţională 
 accentul pe dezvoltarea gândirii, 

formarea de priceperi şi deprinderi 
 evaluare formativă, autoevaluare 
 încurajează participarea elevului, 

creativitatea, spontaneitatea , iniţiativa, 
întrajutorarea 

 parteneriatul cadru didactic-elev, elev-
elev, elev-elevi 

            
        Una dintre cele mai „vechi” metode care priveşte îmbunătăţirea creativităţii şi interacţiunii este 
metoda asaltului de idei (brainstorming). Recent, o serie de studii au arătat cum, câteva dintre 
criticile pe care-la rândul său - aceasta le aduce cu sine în practica şcolară pot fi depăşite prin 
utilizarea computerului în ceea ce se numeşte brainstorming-ul electronic. Software-ul selectat ajută 
la organizarea și modelarea produselor sesiunii de brainstorming. 
           Dintre metodele interactive care mi-au atras atenţia şi pe care le-am utilizat, sau pe care 
urmează să le folosesc  în activitatea la clasă am ales câteva mai deosebite. 
           Predarea reflexivă iniţiată de D.R. Cruikshank şi adaptată de Kenneth D. Moore presupune 
selectarea unui copil din fiecare microgrup format, care să predea colegilor o temă propusă, 
urmărind două perspective: achiziţiile şi satisfacţia pe care colegii lor le vor avea în urma învăţării. 
Se va urmări o evaluare a rezultatelor obţinute precum şi o discuţie generală cu întreaga clasă pentru 
punctarea părţilor pozitive şi a elementelor mai puţin pozitive ale experienţei de predare. Toţi 
participanţii vor fi pe rând în ambele ipostaze. 
          Utilitatea metodei constă în faptul că experienţa predării poate să genereze în mintea copiilor 
o pespectivă empatică şi se va realiza o armonizare a stilurilor de predare şi învăţare. 
          În spiritul acestei idei, printre responsabilităţile pe care elevii mei le au în cadrul clasei, ca 
grup social se numără şi aceea de elev de sprijin care. în anumite situaţii. îndeplineşte funcţia de 
învăţător pentru colegii săi, eventual cu dificultăţi de învăţare. 
         “Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o nota mai personală 
muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare 
mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de 
cooperare fructuoasă.”(Ioan Cerghit,1997, p. 54) 
        Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promovează interacţiunea dintre 
minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învaţare mai activă si cu rezultate 
evidente. Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învaţare în 
care acesta este antrenat” (Idem), ceea ce duce la transformarea elevului în stapânul propriei 
transformări si formări. „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, observând 
tendinţele inhibitorii care pot aparea în interiorul grupului” ( Ion-Ovidiu Pânişoară, 2003, p. 140)  
         O altă metodă care a avut succes în rândul elevilor mei a fost: „Unul stă, trei circulă”. Clasa se 
împarte în grupuri de câte patru. Se lucrează problema în grup; elevii se numără de la 1-4; la 
semnalul profesorulului numărul 1 se duce la grupul următor, numărul 2 la al doilea grup, numărul 
trei la grupul al treilea şi numărul 4 va sta pe loc. Elevul care este gazda va explica celorlalţi ce au 
de făcut. Fiecare vizitator face un comentariu în legătură cu ce a lucrat şi mulţumeşte gazdei. Elevii 
se întorc în grupurile casă şi discută mai multe aspecte despre experienţa lor. În acest fel elevii iau 
contact cu mai mulţi colegi, evaluează activitatea celorlalţi şi îşi autoapreciază activitatea proprie. 
        Pentru că învăţarea şcolară nu trebuie să fie ruptă de realitate, ci ancorată bine în experienţa 



 personală a elevilor, folosirea tehnicii jurnalul cu dublă intrare mi-a adus numeroase satisfacţii şi 
 surprize plăcute din partea elevilor. 
        Elevii sunt solicitaţi să citească cu atenţie un anumit text. Fiecare îşi va alege un pasaj care să   
exercite asupra sa o influenţă semnificativă.Fila de hârtie este împărţită în două: în partea stângă se 
scrie fragmentul ales, iar în dreapta se notează motivaţiile alegerii pasajului, comentarii, impresii, 
sentimente, nedumeriri, conexiuni cu experienţa proprie. Prin această metodă se realizează o 
conexiune strânsă între text şi experienţa şi cunoaşterea elevului. 
        Învăţământul modern presupune o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe 
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele inteligenţei, creativităţii şi 
imaginaţiei. 
        Metoda piramidei sau a bulgărelui de zăpadă presupune organizarea colectivului sub toate 
formele: individual, pe perechi, pe grupe şi frontal. Ciclicitatea metodei îi oferă eficienţă şi 
activizarea elevilor este prezentă sub toate formele. 
       Realizarea aspiraţiilor şcolii în societatea modernă este influenţată de câteva modificări care    
s-au produs în cadrul procesului de învăţământ în ceea ce priveşte rolul comunicării.Punerea în 
centrul atenţiei elevul şi activitatea sa de învăţare, recunoaşterea avantajului uzitării metodelor 
active, o nouă perspectivă a relaţiilor profesor-elev, elev-elev, elev-elevi, reconsiderarea rolului 
actorilor implicaţi în actul educaţional prin punerea bazelor managementul educaţional sunt câteva 
din evenimentele care evidenţiază rolul comunicării şi al metodelor interactive de predare-învăţare. 
     Crearea ocaziilor prin care elevii să interacţioneze unii cu ceilalţi nu este întodeauna suficientă 
pentru ca acest lucru să se întâmple. Este necesară îndeplinirea unor condiţii facilitatoare care să  
nu-l excludă pe profesor ci să-i permită îndeplinirea mai multor roluri de la mediator la evaluator. 
      Astfel sarcinile directe trebuie să alterneze cu cele semi-directive sau non-directive. Sarcinile de 
învăţare să nu fie prea complexe sau prea simple;elevii să poată exersa un comportament 
comunicativ;să se recurgă la modalităţi disticte de apreciere şi evaluare a comportamentului 
informaţional şi cel interacţional. 
     Ocaziile de învăţare în grup urmează să fie selecţionate nu numai după criteriul coplexităţii 
sarcinilor didactice ci şi punerea în evidenţă a abilităţilor de comunicare, relaţionare şi 
interacţionare. 
       Cele două modalităţi de lucru: frontală şi pe grupe pot fi complementarizate cu bune consecinţe 
pentru practica educaţională.Coexistând în cadrul aceleiaşi activităţi, ele permit diversificarea 
registrului metodologic cât şi lărgirea celui comunicaţional.Câştigul este desigur garantat căci 
muncind împreună timpul alocat este utilizat la maxim, iar monotonia este elimininată din clasă. 
      Unele dintre tehnicile de comunicare şi inter-relaţionale eficiente sunt şi cele care vizează 
creativitatea. 
      Exprimarea grafică este o tehnică ce îşi propune explorarea comunicărilor sau provocarea unei 
activităţi de evaluare în cadrul grupului cu ajutorul unor suporturi grafice.În acest scop participanţii 
vor realiza desene individuale şi colective, urmărind diferite instrucţiuni.Copiii sun grupaţi în 
subgrupuri de câte doi până la cinci. 
       Dintre obiectivele tehnicii aş enumera: 

 încurajarea unei exprimări mai facile, diferite, pentru indivizii aflaţi în grup; 
 favorizarea unor aspecte semnificative de evaluare a unei trăiri sau a unei activităţi efectuate 

prin utilizarea unui instrument neobişnuit de comunicare; 
 evidenţierea varităţii relaţiilor dintre membrii diferitelor grupuri. 

       Participanţii la exerciţiu trebuie să se exprime prin elemente grafice figurative sau nu cu privire 
la o anuită temă, fiecare subgrup realizând un desen comun, fără a se folosi comunicarea verbală 
sub nici un pretext. 
       Fiecare copil este invitat să spună ce a simţit în timpul exerciţiului faţă de grup, faţă de un 
anumit membru sau în raport cu ceea ce a vrut să exprime ca element esenţial sau evaluat în desenul 
realizat. 
        În fazele următoare de comunicare şi reflecţie se studiază: diferitele grade de participare a 
fiecăruia, dominantele pozitive sau negative ale grafismelor. 



        În vederea antrenării copiilor cu scopul de a învăţa să coopereze în cadrul grupului pentru 
rezolvare unei probleme colective am experimentat jocul “Pătratele divizate”. Analiza anumitor 
aspecte ale cooperării din interiorul unui grup, în timpul rezovării unui exerciţiu precum şi 
sensibilizarea participanţilor faţă de comportamentele care pot favoriza sau bloca rezolvarea unei 
probleme colective. 
       Clasa de elevi este împărţită în grupuri de câte cinci plus un observator.Fiecare participant 
primeşte un plic în care se află mai multe piese de hârtie. Sarcina grupului este în construirea a cinci 
pătrate egale cu ajutorul pieselor primite, fiecare membru realizând pătratul său. 
       Exerciţiul este nonverbal, iar câteva dintre reguli sunt: 

 nu se poate cere o piesă sau mai multe celorlalţi; 
 poţi să oferi din piesele tale membrilor grupului tău; 
 nu poţi să pui piese la mijloc ci trebuie să le oferi direct unui coleg. 

      Pentru buna reuşită a jocului şi rezolvarea problemei fiecare trebuie să înţeleagă nevoile 
celorlalţi pentru a-i putea ajuta să-şi aducă contribuţia maximă la rezolvarea unei cerinţe de orice 
fel. 
      Grupurile care acordă atenţie mărită propriilor procese de rezolvare a problemelor au mai multe 
şanse să fie eficiente decât cele care nu fac acest lucru. 
      Asocierea explorării intuitive şi a raporturilor de relaţionare în grup este unul dintre obiectivele 
exerciţiului “Tehnica galaxiilor”. 
      În legătură cu o problemă dată sau cu un cuvânt, membrilor unui grup li se cere să exprime 
spontan unele idei între care se vor stabili elemente de legătură, degajându-se astfel reacţii afective 
ale grupului, întrebările pe care şi le pune şi liniile de acţiune trasate spontan. 
    “Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine, îi analizează pe cei cu care se află în 
interacţiune şi- în ultimă instanţă- poate găsi un mod propriu de investigare a lumii care îl 
înconjoară.”Ion- Ovidiu Pânişoară. 
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