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 MOTTO 

 "Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. Întreţineţi-i, 

deci, într-o stare de spirit plăcută , dacă vreţi să vă primească învăţăturile. Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter 

frumos şi armonios într-un suflet care tremură, pe cât este de greu e să tragi linii frumoase şi drepte pe o hârtie care se 

mişcă." 

        (John Locke-"Some Thoughts Concerning 

Education") 

În tratarea problematicii metodelor interactive, sugestivă este afirmaţia lui Sorin Cristea: 

„Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de 

profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu 

deschideri spre educaţia permanentă”. Acesta este, de fapt, preocuparea actuală în legătură cu metodele care se aplică în 

cadrul activităţilor organizate cu copiii preşcolari şi şcolari, anume aceea de a transforma metoda dintr-un instrument 

exclusiv al cadrului didactic într-unul al celui căruia i se adresează activitatea.  Predarea tradiţională în sensul în care 

educatoarea explică, face o demonstraţie, iar rolul copiilor este acela de a urmări, nu produce învăţare decât în foarte mică  

măsură. Educatoarea trebuie să găsească acele metode care să permită „stocarea” informaţiei pentru mai mult timp, copiii 

înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă copiilor nu li se oferă 

ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc.  

Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice presupune sporirea caracterului activ al metodelor de 

învăţământ, adică aplicarea acelor metode care au un pronunţat caracter formativ. Pentru a realiza o educaţie de calitate 

centrată pe copil este necesar ca activităţile de învăţare să fie combinate cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi 

de muncă interdependentă. 

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preşcolarii mi-a permis să experimentez, să caut noi 

variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din grădiniţă, prin directă implicare a preşcolarului şi 

mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Lucrul 

în echipă a oferit copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, 

informaţiile, iar timpul de soluţionare al problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. 

Aşadar, metodele interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi 

creativităţii. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor, 

de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi 

personalitatea. 



Am constatat că preşcolarii s-au implicat mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale, au 

manifestat dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce au experimentat. 

 

ELEMENTE NECESARE PENTRU APLICAREA EFICIENTĂ A METODELOR INTERACTIVE ÎN 

ACTIVITĂŢILE CU PREŞCOLARII 

 Utilizând metode active de predare-învăţare, educatoarea trebuie să aibă în vedere că învăţarea prin cooperare nu 

este un scop în sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor prin fiecare membru al grupului în parte. 

Trebuie să se orienteze când şi cum anume aplică strategia învăţării prin cooperare: frontal – considerând toată 

grupa o echipă, sau împărţind-o în grupuri mici şi adaptând sarcinile de instruire la caracteristicile individuale şi de afinitate 

ale membrilor, raportându-se atât la timp, cât şi la conţinut. Construirea diferenţiată a sarcinilor de învăţare trebuie să fie 

realizată cu maximum de profesionalism, astfel încât să faciliteze succesul atât al sarcinii în sine, cât şi al fiecărui copil. 

După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac responsabili în rezolvarea 

sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a 

se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul înţelege, prin exerciţiu, să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă 

răbdare cu ei, exersându-şi toleranţa reciproc. 

Educatoarea trebuie să ştie cum să-i motiveze pe copii atât instructiv, dar şi afectiv, să menţină întregului grup un 

tonus afectiv pozitiv, constructiv. 

Trebuie, însă, să avem mare grijă, când, cum şi ce metodă aplicăm, deoarece demersurile didactice pe care le 

iniţiem trebuie să fie în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi posibilităţile cognitive şi practice ale copiilor. Nu orice 

metodă poate fi aplicată în cadrul oricărei categorii de activitate sau la orice nivel de vârstă. În alegerea metodelor pe care le 

vom aplica în activitate trebuie să ţinem cont de tema activităţii, de tipul ei (de predare, consolidare, evaluare) şi de nivelul 

de dezvoltare intelectuală al copiilor. De aceea, este necesar, din partea educatoarelor, un studiu profund al acestor metode, 

o analiză amănunţită, creativitate, responsabilitate didactică şi capacitate de adaptare şi aplicare. 

 

TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN APLICAREA METODELOR DE LUCRU CU COPIII 

 

Realizând o analiză succintă a metodelor utilizate în formele tradiţionale şi cele moderne de învăţare se constată 

diferenţe remarcabile în ceea ce priveşte esenţa utilizării acestora, activitatea copiilor şi activitatea cadrului didactic. 

Astfel în formele tradiţionale, activitatea este centrată pe profesor (cadru didactic), el constituind sursa unică de 

informaţii, comunicarea este unidirecţională şi se realizează prin transmitere de cunoştinţe, evaluarea constă dintr-o simplă 

reproducere, activitatea se bazează pe impunerea autorităţii cadrului didactic şi se constată un grad crescut de pasivitate al 

elevilor. 

În comparaţie cu metodele tradiţionale, cele interactive sunt centrate pe elev şi pe activitate, au la bază 

comunicarea multidirecţională, pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formare de aptitudini, deprinderi. Evaluarea, spre 

deosebire de metodele tradiţionale, este una formativă şi încurajează participarea copiilor, iniţiativa şi pune accent pe 

creativitate. 

Copiii, la activităţile organizate prin metode interactive, se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi ideile, 

învaţă cum să înveţe, se exprimă liber, experimentează. În cazul utilizării metodelor interactive, copiii trebuie să asigure 



conducerea grupului, să coordoneze comunicarea, să stabilească un climat de încredere, să ia decizii, să medieze conflicte, 

să fie motivaţi să acţioneze conform cerinţelor educatoarei. 

Educatoarea aranjează mobilierul din grupă în mod corespunzător, grupează copiii în număr adecvat metodei 

utilizând o modalitate cât mai ingenioasă de grupare (sexul, prieteniile, diferite jocuri, nivelul abilităţilor într-un anumit 

domeniu etc.) şi stabileşte dimensiunea grupului (de la 2 la 6 copii). Un pas important în desfăşurarea în condiţii cât mai 

bune a activităţii, o constituie stabilirea regulilor de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă persoana ci, eventual, opinia sa, 

se lucrează în echipă, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul singur sarcina de lucru), a obiectivelor activităţii şi a 

timpului avut la dispoziţie. 

O sarcină foarte importantă ce revine cadrului didactic este aceea de a găsi calea de constituire a grupului de lucru. 

Modalităţile sunt foarte variate şi indicat este ca educatoarea să aleagă calea care va duce la formarea unor grupuri omogene 

în care să se poată obţine cele mai bune rezultate. 

Grupul de lucru = un număr de persoane care comunică între ele, destul de des, într-o perioadă de timp. Numărul 

membrilor grupului este indicat să fie mic astfel încât fiecare membru să poată comunica cu toţi ceilalţi direct, nu prin 

intermediul altora. Grupul se bazează pe interrelaţia dinamică a cinci elemente: activităţi, sentimente, norme de conduită, 

interacţiune şi comunicare. 

Grupul se caracterizează prin: coeziune (solidaritate, sentiment de ataşament, comunicare), mărime şi diferenţe 

(date de relaţiile de putere şi sistemul de prestigiu). 

 

FELUL GRUPURILOR ŞI TEHNICI DE CONSTITUIRE ALE ACESTORA 

 

Pentru bună desfăşurare a activităţii ce are la bază aplicarea unei metode interactive, este foarte importantă 

constituirea grupurilor de lucru, acestea pot fii: grupuri de studiu formale (copiii sunt “motorul” procesului de învăţare), ei 

sunt antrenaţi în activităţi intelectuale, organizează materialul, integrează noţiunile noi în structurile conceptuale cunoscute, 

grupurile spontane – grupuri ad-hoc, pentru intervale scurte de timp şi grupuri de bază –pe termen lung, eterogene, cu 

membri permanenţi. 

 

 Tehnici de constituire a grupurilor: 

Grupare aleatorie (prin numărare, prin bilete, tragere la sorţi, loterie, nume de flori, de animale, rezolvarea unui 

puzzle) 

Grupare prin distribuire stratificată- constituirea grupului pe o singură caracteristică comună (stil de învăţare, 

pasiuni comune), pe baza unui test, chestionar oral. 

Grupuri constituite de educatoare- are o componentă reprezentativă pentru structura valorică 

Grupuri după opţiunea elevilor-puţin recomandat 

 

TURUL GALERIEI 

       Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi exprime opiniile proprii. 

Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate şi susţinute de secretarul grupului, urmând să fie 

evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea 

interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 



         Paşii metodei: 

 Elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri, în funcţie de numărul elevilor din clasă; 

 Cadrul didactic prezintă elevilor temă şi sarcina de lucru. 

 Fiecare grup va realiza un produs pe tema stabilită în prealabil. 

 Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 

 Secretarul grupului prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat; 

 Analizarea tuturor lucrărilor. 

 După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte., 

 Turul galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere personale referitoare la tema pusă în discuţie. Elevii 

trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă ideile celorlalţi prin demonstrarea valabilităţii celor 

susţinute. Prin utilizarea ei se stimulează creativitatea participanţilor, gândirea colectivă şi individuală, se dezvoltă 

capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt. 

 Metoda prezintă numeroase avantaje, printre care: 

    - Atrage şi stârneşte interesul copiilor, realizându-se interacţiuni între ei; 

    - Promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai 

activă şi cu rezultate evidente; 

    - Stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi 

şi limite, pentru autoevaluare; 

    - Există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii care lucrează în 

echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe; 

    - Dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 

    - Se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii; 

Am utilizat această metodă la activitatea cu copiii preşcolari folosind ca punct de plecare povestea „Fluierul 

fermecat” de Victor Eftimiu. Am prezentat copiilor povestea şi slide-urile pregătite pentru ilustrarea ei, apoi am format 

patru echipe prin numărare de la 1 la 4 în mod repetat. Am alcătuit, astfel, echipele care au primit numele culorilor meselor 

la care s-au aşezat: verde, roşie, albastră şi galbenă. 

        

 

Am solicitat echipelor să se consulte şi să decidă care vor fi aspectele pe care vor dori să le reprezinte prin desenul 

lor, astfel încât să redea cât mai multe aspecte, detalii pe care le-au sesizat în povestea audiată. Am cerut copiilor să 

folosească tot spaţiul de lucru( o coală A3) şi să coloreze imaginea folosind culori calde şi nuanţe variate. 

În timpul alocat lucrului, copiii au găsit strategii de grup pentru a termina în timpul acordat şi pentru o redare cât 

mai artistică ale aspectelor ilustrate în povestea audiată. 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

După finalizarea lucrărilor, pe rând, fiecare echipaj şi-a aşezat la „ expoziţie” lucrarea şi şi-a ales un purtător de 

cuvânt ( ghidul) care să prezinte, vizitatorilor galeriei de pictură, lucrările expuse. În prealabil fiecare copil a primit un 

creion grafic şi permisiunea, ca după finalizarea prezentării lucrării să completeze desenul cu elemente necesare motivând 

foarte bine acest lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Rezultatele muncii au constituit un punct de plecare al multor discuţii ulterioare ale copiilor pe tema aspectelor 

care trebuiau, sau nu, să facă parte din unele desene 

 Grupa- ALBASTRĂ                 Grupa-GALBENĂ                         Grupa- VERDE                          Grupa- ROŞIE 

 

 

 

 

 

 

 

 


