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       Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învățării 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 si argumente, creează situaţii 

de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă 

si activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor si interacţiunea socială a membrilor 

unui grup. 

       Prin metodele interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, 

combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul copiilor 

trebuie sa fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a 

altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice, prin studiul mediului concret şi 

prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilitatea, formulează şi 

verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi. Ideile, 

soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate, atunci când se respectă principiul 

flexibilităţii. 

Metodele implică mult tact din partea dascălilor, deoarece trebuie sa-şi adapteze stilul 

didactic în funcţie de tipul de copil timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător pentru fiecare 

găsind gestul, mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, 

entuziasmul în concordanţă cu situaţia şi totul va fi ca la carte. 

Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale, cu metode 

din aceeaşi categorie, iar metodele tradiţionale nu se elimină, se modernizează, se combină, se 

modifică, se îmbunătăţesc şi se adaptează.  

Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamnă renunţarea la metodele 

clasice de învăţământ, la cele de transmitere şi asimilare a informaţiei. Metodologia modernă 

operează schimbări care ţin de pondere, dar mai ales de valorizare, de sporirea potenţialului 

formativ al metodelor clasice prin accentuarea caracterului lor euristic şi activ-participativ. 
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  Un bun cadru didactic este acela care este capabil de o mare varietate de stiluri didactice, 

având astfel posibilitatea să-şi adapteze munca sa diferitelor circumstanţe, să confere predării 

flexibilitate şi mai multă eficienţă. Un stil modern şi actual este cel creativ; unele cadre didactice 

dovedesc mai multă flexibilitate decât alţii în comportamentul lor didactic, aceştia sunt receptivi 

la ideile şi experienţele noi, manifesta îndrazneală, mai multă independență în gândire şi acţiunea 

didactică, cu capacitatea de a-şi asuma riscuri şi sunt dispuşi să încerce noi practici, noi procedee.  

 În continuare voi prezenta câteva metode pe care le folosesc frecvent la clasă. 

            

 Tehnica „Cvintetului” 

  „ Cvintetul „ este o poezie de cinci versuri cu ajutorul căreia se sintetizează şi 

condensează informaţiile incluzându-se şi reflecţii ale elevilor care pot lucra individual, în 

perechi sau în grup. Alcătuirea unui cvintet favorizează reflecţia personală şi colectivă rapidă, 

esenţializarea cunoştinţelor, înţelegerea lor profundă, manifestarea creativităţii, etc. El are 

următoarea structură algoritmică: 

1. Primul vers este un singur cuvânt-cheie, de obicei un substantiv care va fi 

explicitat în versurile următoare. 

2. Al doilea vers este format din două cuvinte, de obicei adjective, care 

descriu subiectul. 

3. Al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu, care 

exprimă acţiuni. 

4. Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimentele 

autorului faţă de subiectul abordat. 

5. Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt, care exprimă esenţa 

subiectului. 

Cvintetul este un instrument de reflecţie rapidă şi eficientă prin care se rezumă şi 

se sintetizează informaţiile şi cunoştinţele despre o temă, un subiect; un instrument de 

evaluare a înţelegerii şi de exprimare a creativităţii elevilor. 

     Aplicaţii: 

Clasa a-III-a 

Textul suport:”Domnu Trandafir”, de Mihail Sadoveanu 

        Domnu Trandafir 

        blând ,înţelept 
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        povestind, însămânţând, dăruind 

        Un om deosebit 

        Dascăl 

 

Metoda „Cubului” 

Este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate în 

învăţarea unui conţinut, care poate fi utilizat atât în etapa de evocare cât şi în cea de reflecţie. 

Poate fi aplicată individual, în perechi sau grupuri mici prin abordarea şi tratarea complexă a unei 

situaţii. 

Ea constă în următoarele: 

-elevii citesc un text sau realizează o investigaţie pe o temă dată 

-li se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub de hârtie sau carton să noteze pe fiecare 

faţă a cubului câteva cuvinte sau idei conform instrucţiunilor.Astfel  pe cele şase feţe ale cubului 

există instrucţiuni de tipul: 

1.DESCRIE! 

2.COMPARĂ! 

3.ASOCIAZĂ! 

4.ANALIZEAZĂ! 

5.APLICĂ! 

6.ARGUMENTEAZĂ PRO SAU CONTRA! 

Procesele de gândire implicate sunt asemănătoare celor prezentate în taxonomia lui B. 

Bloom. Prin astfel de activităţi se realizează implicarea elevilor în înţelegerea unui conţinut 

informaţional. Important este ca elevii să realizeze sarcinile şi să înţeleagă sensul acestora pentru 

activitatea de învăţare. 

        Aplicaţii: 

Clasa a-III-a 

Textul suport:”Moş Ion Roată şi Vodă Cuza” 

1.DESCRIE-întâlnirea de la Adjud 

2.COMPARĂ-modul în care este apreciată intervenţia ţăranului de către boierul megieş, 

respectiv Alexandru Ioan Cuza 

3.ANALIZEAZĂ-modalităţile de caracterizare a personajului Moş Ion Roată-fă un 

ciorchine! 
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4.APLICĂ-transformă dialogul Moş Ion Roată-Cuza Vodă în povestire 

5.EXPLICĂ-semnele de punctuaţie şi ortografie din text 

6.ARGUMENTEAZĂ-„Moş Ion Roată este un bun patriot” 

 

Metoda cadranelor 

       

Este o modalitatede rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional prin participarea 

şi implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. Această metodă poate fi folosită în etapa de 

reflecţie.  

Metoda cadranelor presupune trasarea a două axe perpendiculare, operaţiune în urma 

căreia rezultă patru cadrane. 

Prin această tehnică se urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai 

adecvate a unui conţinut informaţional şi pentru exprimarea unor puncte de vedere, personajele 

referitoare la temă, subiectul pus în discuţie. 

         Aplicaţie: 

Clasa a-III-a 

Textul suport:”Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea 

Pornind de la textul suport am cerut elevilor să completeze cadranele astfel: 

-cadranul I-expresii artistice prezente in text şi explicarea lor 

-cadranul II-argumentarea faptului că textul suport e o descriere 

-cadranul III-crearea unui diamant pornind de la cuvântul zăpadă 

-cadranul IV-desen adecvat peisajului 

Imaginea şcolii secolului XXI este încă neclară; însă liinile de forţă pe care un observator 

atent le poate surprinde se pot caracteriza în două tendinţe: 

 centrarea pe „copil”, pe nevoile celui care este beneficiarul şi, în acelaşi timp, 

partenerul nostru în propria formare; 

 folosirea unor metode şi stiluri  moderne care să acopere cât mai bine întreaga sferă de 

interes a persoanei educate, persoană care va reprezenta resursa şi creatorul de resurse pentru anii 

viitori. 

În concluzie ideea necesităţii realizării în şcoală a unei învăţări active care să-l 

situeze pe copil în centrul relaţiei pedagogice constituie, în învăţământul actual, un 

principiu fundamental. Învăţămantul modern preconizează o metodologie axată pe 
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acţiune, operatorie, aşadar pe promovarea metodelor interactive care să solicite 

mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei si creativităţii. 
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