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GRUPURILE INTERACTIVE 

 

 

 

 
 

 

 

Ne place să lucrăm în grupuri interactive pentru că învățăm mai mult, dar și pentru că timpul trece 

mai repede, pe când într-o clasă cu douăzeci și cinci de elevi, învățătorul trebuie să ocupe de fiecare 

în parte... În schimb, în grupurile interactive suntem doar șase la o masă și ne ajutăm reciproc, iar 

dacă apare vreo neclaritate, o putem rezolva într-o secundă. Devenim prieteni mai buni, avem mai 

multă încredere unii în alții, iar în curtea școlii, în recreație, dacă cineva se simte singur și nu are cu 

cine să se joace, atunci îl chemăm și îi spunem să se joace cu noi. De ce? Pentru că avem mai multă 

încredere în acea persoană. (...) E foarte distractiv să lucrăm în grupuri interactive fiindcă învățăm 

mult mai multe decât într-o clasă normală.  

Ania, elevă de 10 ani, explicând ce sunt grupurile interactive în cadrul Parlamentului European. 

 

 

 



 

www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
2 

GRUPURILE INTERACTIVE (GI) 

CONTEXT 

Grupurile interactive (GI) reprezintă una dintre acțiunile educaționale reușite (AER) identificate în 

proiectul de cercetare INCLUD-ED. Strategii de incluziune și coeziune socială în Europa prin 

educație (Comisia Europeană, Al șaselea program-cadru, 2006-2011). Acțiunile educaționale reușite, 

care vin în sprijinul școlarizării elevilor aflați în situații de risc, se bazează pe componente universale 

care s-au dovedit a fi transferabile în contexte foarte diverse și au condus la reușită educațională.  

În urma desfășurării acțiunilor educaționale reușite prezentate la două conferințe internaționale în 

cadrul Parlamentului European, la Bruxelles, mii de copii din toată Europa și-au îmbunătățit 

rezultatele, sporindu-și astfel șansele de continuare cu succes a ciclului școlar. Impactul social și 

politic al acestui proiect a determinat Comisia Europeană să îl includă printre primele 10 în lista 

proiectelor de cercetare cu cel mai mare impact în Europa; INCLUD-ED este singurul proiect din 

domeniul științelor socioeconomice și umaniste selectat pentru a fi inclus în această listă1.  

Cadrul teoretic care stă la baza GI pornește de la vasta literatură științifică care indică impactul 

negativ pe care îl are alcătuirea de grupuri în funcție de abilități asupra rezultatelor la învățătură 

ale elevilor, asupra așteptărilor și a stimei de sine a acestora, a posibilității lor de a învăța de la colegi 

și de a avansa către grupuri cu abilități mai dezvoltate, în special în cazul elevilor vulnerabili, precum 

și nevoia de a înmulți și a diversifica interacțiunile la care sunt expuși elevii. Printr-o abordare 

dialogică a învățării, în conformitate cu metodologiile remarcabile folosite în științele educației, GI 

presupun și promovează interacțiuni cantitative și calitative între toți elevii. Teoria învățării dialogice1 

susține că elevii ajung la o înțelegere aprofundată a materiei studiate și se implică în procese de 

transformare personală și socială prin intermediul unor dialoguri egalitare, care recunosc și se 

folosesc de inteligența culturală a fiecărei persoane, caută să realizeze transformări și consolidează 

dimensiunea instrumentală a dialogului, se bazează pe valoarea solidarității, acționează ca surse 

pentru crearea de sensuri, valorifică și promovează valoarea egală a diferitelor medii de proveniență. 

Astfel, prin intermediul grupurilor interactive, se obține participarea tuturor celor care influențează 

direct sau indirect studiul și dezvoltarea elevilor, cum ar fi cadrele didactice, rudele, prietenii, vecinii, 

membrii asociațiilor și ai organizațiilor de vecinătate, precum și voluntarii locali.  

Grupurile interactive pot fi utilizate ca practică independentă, dar sunt aplicate și în cadrul școlilor 

constituite în comunități de învățare, împreună cu alte acțiuni educaționale reușite, cum ar fi 

reuniunile literare dialogice și educația familială. Comunitățile de învățare reprezintă un proiect 

bazat pe intervenția la nivelul întregii școli, menit să rezolve problema părăsirii timpurii a școlii și să 

îmbunătățească performanțele școlare și coeziunea socială. Ca urmare a îmbunătățirilor realizate în 

aceste școli, Comisia Europeană și Consiliul Europei au recomandat ca școlile să fie considerate 

comunități de învățare, în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și 

îmbunătățirii rezultatelor la învățătură2.  

 

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. și Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D: Rowman și Littlefield. 
2 Comunicarea Comisiei Europene (ianuarie 2011). Combaterea părăsirii timpurii a școlii: o contribuție esențială la 
strategia Europa 2020. 
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CUM FUNCȚIONEAZĂ GRUPURILE INTERACTIVE? 

Grupurile interactive constau în împărțirea elevilor dintr-o clasă în grupuri mici, eterogene, sprijinite 

de câte un adult. Fiecare dintre aceste grupuri este organizat în jurul a patru sau cinci elevi, într-un 

mod eterogen din punct de vedere al nivelului abilităților, al genului, al culturii de proveniență, al 

limbii și al etniei. În cadrul grupurilor interactive, există două profiluri de adulți implicați în 

procesele de învățare: cadrele didactice și voluntarii. Voluntarii sunt adesea membri ai familiei sau 

ai comunității – inclusiv persoane analfabete sau cu niveluri de educație foarte scăzute, foști elevi, 

studenți voluntari și alți adulți din cadrul organizațiilor locale.  

Cadrele didactice participă la stagii intensive de 

formare inițială, în cadrul cărora li se prezintă 

temeiul științific care stă la baza grupurilor 

interactive. Voluntarii sunt și ei invitați să participe 

la această formare inițială. Cadrelor didactice le 

revine responsabilitatea pregătirii tuturor 

activităților care urmează să se desfășoare în 

clasă și, înainte de fiecare oră, trebuie să le 

prezinte voluntarilor, pe scurt, activitatea care se 

va desfășura în cadrul grupului respectiv. Deși 

este importantă, această scurtă introducere nu este necesară în totalitate, întrucât voluntarul are 

rolul de a genera interacțiuni dinamice favorabile învățării în cadrul fiecărui grup și de a îndruma 

activitatea respectivă, nu de a înlocui rolul cadrului didactic. Prin urmare, oricine poate fi voluntar.  

Activitățile din cadrul grupurilor sunt scurte, având o durată de aproximativ 15 sau 20 de minute și 

se bazează pe învățarea instrumentală. După finalizarea unei activități, toți elevii din grup trec la 

următoarea și lucrează cu un alt adult. Rezultatul acestei dinamici este acela că, în aproximativ o 

oră și jumătate, toți elevii din clasă participă la patru activități curriculare diferite și interacționează 

cu patru adulți diferiți, în afara colegilor de grup. În consecință, grupurile interactive stimulează 

învățarea instrumentală, acest mod de lucru garantând faptul că toții elevii învață de patru ori mai 

mult decât într-o clasă obișnuită. În plus, grupurile interactive îmbunătățesc motivația elevilor care 

participă la ele, precum și conviețuirea elevilor, întrucât învățarea are la bază principiul solidarității 

și nu rivalitatea, iar toți membrii grupului trebuie să își ajute colegii să finalizeze sarcinile (aceasta 

fiind o condiție necesară pentru a putea trece la grupul următor).  

În școlile în care se folosesc grupuri interactive, conținutul programei de studiu nu este diferit față 

de alte școli, programa fiind cea oficială, iar cadrele didactice trebuie să respecte standardele 

aprobate de autorități. Ca mențiune specială, deși se pot realiza grupuri interactive pentru orice 

materie, în multe școli este prioritară învățarea instrumentală pentru dobândirea competențelor 

lingvistice și matematice. Grupurile interactive, la fel ca alte AER, sunt concepute să contracareze 

„efectul Matei”, conform căruia li se oferă mai puțin persoanelor care se confruntă cu dificultăți mai 

mari, deoarece aduc excelența la îndemâna tuturor – în special un conținut de nivel înalt unor 

persoane mai defavorizate. Cadrele didactice sunt cele care decid când să creeze grupuri 

interactive în clasele lor; utilizarea acestei metode nu presupune încetarea altor activități, cum ar fi 
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prelegerile ținute de profesori, de exemplu. Tot cadrele didactice decid asupra tipurilor de 

materiale didactice care vor fi folosite, în funcție de scopul urmărit, și sunt responsabile cu 

organizarea corectă a grupurilor interactive. 

În școlile în care se folosesc GI, deciziile cu privire la sprijinul de care au nevoie elevii se adoptă în 

conformitate cu procedurile obișnuite și implicând părinții, cadrele didactice, voluntarii și elevii în 

procese dialogice de evaluare și de agreare a programului de învățare. Întrucât fiecare adult se 

ocupă de numai patru sau cinci elevi, iar cadrul didactic supraveghează întreaga activitate, 

grupurile interactive permit o evaluare mai personalizată a dificultăților cu care se confruntă elevii 

și a sprijinului de care au nevoie. De asemenea, metoda creează posibilitatea extinderii și a 

diversificării surselor de sprijin: cadrul didactic, voluntarii și colegii de clasă. În unele cazuri, la 

activitatea grupurilor interactive participă și profesori asistenți, pentru a-i ajuta pe elevii care au 

cele mai mari dificultăți. Aceiași factori participă la monitorizarea și evaluarea desfășurării cu succes 

a activității grupurilor interactive; adesea, sesiunile GI se încheie cu o reflecție comună asupra 

lucrurilor învățate de elevi, a activităților încununate de succes și a punctelor slabe care trebuie 

îmbunătățite. Pe lângă procedurile interne, cadrele didactice și școlile care organizează grupuri 

interactive utilizează instrumentele standard de evaluare (de exemplu, testele standardizate); 

grupurile interactive ar trebui să ajute elevii să treacă orice tip de test. 

Realizarea grupurilor interactive nu presupune 

costuri suplimentare nici pentru școli, nici pentru 

elevi, iar școlile nu beneficiază de finanțare 

suplimentară pentru organizarea lor. În schimb, 

activitatea în cadrul unui grup interactiv 

mobilizează resurse care sunt deja disponibile în 

comunitatea educațională, în primul rând membrii 

comunității și elevii înșiși, pentru a îmbunătăți 

rezultatele la învățătură ale tuturor elevilor. 

Realizându-se cu ajutorul resurselor deja disponibile, grupurile interactive constituie o acțiune 

educațională sustenabilă.  

 

NEVOI SATISFĂCUTE/DIFICULTĂȚI SOLUȚIONATE 

■ Prezența la ore și menținerea în sistemul de învățământ 

■ Reducerea problemelor de comportament 

■ Motivația de a învăța 

■ Bunăstarea emoțională a copiilor, manifestarea solidarității și a prieteniei 

■ Reușita școlară 

■ Conviețuirea într-un mediu multicultural 

■ Capacitarea membrilor familiei și a altor membri ai comunității în calitate de agenți educaționali 

■ Relația elev-familie-școală 

■ Coordonarea între cămin și școală în privința educației copiilor 
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NIVELUL INTERVENȚIEI 

Grupurile interactive se adresează oricărei persoane care participă la activități școlare. Ele pot fi 

realizate în școli de niveluri foarte diferite, de la unități de educație și îngrijire a copiilor preșcolari 

până la școli primare și gimnaziale și licee, precum și în centre școlare pentru adulți (învățare pe tot 

parcursul vieții și/sau educație de tip „a doua șansă”). Școlile care organizează grupuri interactive 

pot fi publice, private, religioase, laice, situate în cartiere sărace, pot fi școli ale „clasei de mijloc” 

sau situate în cartiere ale clasei de sus. Deși se bucură de participarea tuturor elevilor, grupurile 

interactive sunt deosebit de benefice pentru elevii defavorizați din punct de vedere socioeconomic, 

pentru cei din grupuri minoritare și pentru cei cu dificultăți de învățare sau cu dizabilități 

intelectuale.  

 

INTENSITATEA INTERVENȚIEI 

Pe parcursul anului școlar se formează în mod constant grupuri interactive, la ele participând toții 

elevii din clasă, fără excepție. Cadrele didactice, voluntarii și elevii înșiși se asigură că toți elevii 

primesc nivelul de sprijin necesar prin înmulțirea interacțiunilor de învățare din clasă, atât cu colegi 

care au rezultate mai bune (alți elevi cu un nivel mai înalt de competență), cât și cu diverși adulți 

(cadre didactice sau alte categorii). 

 

REZULTATE 

Printre principalele realizări3 ale grupurilor interactive se numără: 1) creșterea performanțelor școlare 

(ratele de performanță); 2) implicarea întregii comunități în procesul de învățământ și în viața școlii; 3) 

reducerea absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii; 4) îmbunătățirea conviețuirii; 5) utilizarea mai 

eficientă a resurselor existente. Aceste realizări sunt exemplificate prin descrieri de caz din anumite 

școli. 

Școala Angel Guimerà se află în El Vendrell (Catalonia, Spania), mai precis în cartierul Puig, una 

dintre zonele cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare. Această școală a devenit un centru de referință 

pentru integrarea tuturor elevilor, având un procent ridicat de elevi cu nevoi educaționale speciale. 

Datele privind rezultatele la învățătură arată o creștere cu peste cinci puncte procentuale, 

măsurată prin intermediul testelor standardizate, față de perioada de dinaintea realizării grupurilor 

interactive. 

 

Rezultatele testelor standardizate 

2008-2009 2011-2012 

7,8 % peste media regională 13 % peste media regională 

 

                                                 

3 Datele cantitative prezentate în cele ce urmează provin de la școli care derulează mai multe acțiuni educaționale 

reușite, motiv pentru care nu se poate izola efectul individual al grupurilor interactive. Cu cât numărul acțiunilor 

educaționale reușite este mai mare, cu atât sunt mai semnificative îmbunătățirile realizate de școli. 
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Îmbunătățirea rezultatelor la testele standardizate (în perioadele 2008-2009 și 2011-2012). Sursa: proiectul 

INCLUD-ED. 

 

Școala „Mare de Déu de Montserrat” se află la periferia orașului Terrassa (Spania), o zonă în care 

s-au adunat familii cu statut socioeconomic scăzut, care se confruntă cu rate ridicate de șomaj și 

sărăcie. Numeroși elevi provin din Maroc și din America Latină, iar unii copii fac parte din 

comunitatea romă. Această școală realizează grupuri interactive începând din anul școlar 2001-

2002. Datele pentru perioada 2009-2011 arată îmbunătățirea rezultatelor obținute la materiile 

competențe lingvistice și matematică. În cazul competențelor lingvistice, procentajul elevilor cu 

nivel ridicat de performanță a crescut în timp, iar cel al elevilor cu performanțe reduse a scăzut. O 

evoluție similară se observă și în cazul competențelor la matematică. 

 

 

Îmbunătățirea competențelor lingvistice de bază, în procente (în perioada 2009-2011). Clasa a șasea. Sursa: 

proiectul INCLUD-ED. 

 

 

Competențe de bază la matematică (în perioada 2009-2011). Clasa a șasea. Sursa: proiectul INCLUD-ED. 

 

Școala La Paz se află în cartierul La Milagrosa de la periferia orașului Albacete (Spania). În acest 

cartier locuiesc preponderent familii de romi, care au niveluri de educație foarte scăzute, trăiesc în 

condiții precare și se confruntă cu niveluri ridicate de șomaj. Datele cu privire la rezultatele obținute de 

elevi arată o îmbunătățire cuprinsă între 1,1 și 2,3 puncte (peste 5) în șase domenii lingvistice. 
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Competențe lingvistice. Domenii îmbunătățite. Clasa a patra. Sursa: proiectul INCLUD-ED. 

 

În plus, în școala La Paz, îmbunătățirea performanțelor școlare a fost însoțită de scăderea 

absenteismului elevilor și de o creștere a numărului de elevi înscriși. În anul școlar 2006-2007, 

absenteismul a fost de 30 %, în 2007-2008 a scăzut la 10 %, iar în 2008-2009 a apărut numai 

ocazional. După câțiva ani în care se înregistrase o scădere a numărului de elevi înscriși, efectivul 

acestora a început să crească odată cu introducerea acțiunilor educaționale reușite (2005-2006), 

inclusiv a grupurilor interactive. 

 

 
 

Tendințe în privința numărului de elevi înscriși. Sursa: proiectul INCLUD-ED. 

 

Contribuția grupurilor interactive la îmbunătățirea procesului de învățământ coincide cu 

îmbunătățirea gradului de conviețuire și de solidaritate între elevi, ceea ce indică faptul că nu este 

necesar ca școlile să facă o alegere între predarea de conținut și respectarea valorilor. Următoarele 

afirmații ale participanților la grupuri interactive exemplifică acest aspect și reliefează rolul major pe 

care îl are participarea comunității în cadrul acestui proiect: 

 

Atunci când lucrăm cu voluntari, iar clasa este organizată în grupuri mici, valorile reprezintă 

unul dintre aspectele asupra cărora ne concentrăm în mod deosebit. Ne străduim să devenim 

capabili de a relaționa unii cu alții, de a-i respecta pe cei de lângă noi, de a fi toleranți, 

conștientizând că dacă termini primul, nu ai terminat de fapt, nu ești doar tu cu tine, ci ești tu 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

CL1
Listening

CL2
Speaking

CL3
Talking

CL4
Reading

CL6
Writing

CL8 Using
the

language

Average
2006-07

Average
2007-08

Trends in the students' enrolment

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1
9

9
4

-1
9

9
5

1
9

9
5

-1
9

9
6

1
9

9
6

-1
9

9
7

1
9

9
7

-1
9

9
8

1
9

9
8

-1
9

9
9

1
9

9
9

-2
0

0
0

2
0

0
0

-2
0

0
1

2
0

0
1

-2
0

0
2

2
0

0
2

-2
0

0
3

2
0

0
3

-2
0

0
4

2
0

0
4

-2
0

0
5

2
0

0
5

-2
0

0
6

2
0

0
6

-2
0

0
7

2
0

0
7

-2
0

0
8

2
0

0
8

-2
0

0
9

2
0

0
9

-2
0

1
0

2
0

1
0

-2
0

1
1

Enrolled
students



 

www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
8 

împreună cu noi, te gândești la întregul grup. (Coordonator de școală)4 

 

Înainte să intru eu în clasă, făceau mare gălăgie. Era prea de tot! Apoi, una din fetițe a zis: „E 

aici mama lui Juan” și s-au așezat. [Iar eu am spus:] „Hai, liniștiți-vă cu toții și o să vedeți ce 

se întâmplă” și toți copiii s-au așezat, ca să-l asculte pe profesor, și totul a mers bine... Iar 

profesorul a zis: „Când mai vii, Emilia?“ (Mamă analfabetă, provenind dintr-un grup minoritar 

etnic)5 

 

Aceste îmbunătățiri sunt realizate fără niciun fel de resurse suplimentare, ceea ce înseamnă că 

folosirea grupurilor interactive conduce la o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile în cadrul 

comunității. În următorul grafic sunt prezentate date privind o școală în care, într-un interval de 

cinci ani, numărul elevilor înscriși a crescut mult mai mult decât cel al cadrelor didactice, ceea ce a 

dus la creșterea numărului de elevi alocați fiecărui profesor sau învățător. În aceeași perioadă s-a 

început introducerea acțiunilor educaționale reușite, inclusiv a grupurilor interactive, iar elevii și-au 

îmbunătățit în mod semnificativ performanțele școlare. Grupurile interactive au dus la o utilizare 

mai eficientă a resurselor existente: pentru fiecare cheltuială lunară de 1 000 de euro, au beneficiat 

de școlarizare mai mulți elevi, iar rezultatele lor au fost mai bune. Îmbunătățirea rezultatelor 

școlare nu s-a datorat creșterii volumului de resurse, ci utilizării mai eficiente a acestora. 

 

 

 

Numărul de elevi școlarizați raportat la fiecare 1 000 de euro investiți lunar. Sursa: proiectul INCLUD-ED. 

 

Introducerea grupurilor interactive în școli nu este lipsită de obstacole. Există un impediment major 

în calea realizării acestui proiect, și anume rezistența manifestată de unele cadre didactice în a-i 

primi în clasele lor pe părinți sau pe alți membri ai comunității din afara școlii. Grupurile interactive 

nu sunt niciodată organizate într-o clasă dacă profesorul sau învățătorul nu este convins de 

utilitatea lor, astfel încât orice cadru didactic poate decide dacă dorește sau nu să organizeze 

                                                 

4 Elboj, C. și Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. p. 186 
5 Diez, J., Gatt, S. și Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the School's 

Centre: the role of community participation. European Journal Of Education, 46(2), 184-196. doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x. p. 191 
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aceste grupuri. Reticențele sunt depășite atunci când aceștia remarcă îmbunătățirea rezultatelor 

obținute de alte clase, ceea ce îi convinge să își dorească același lucru pentru clasele lor. 

Datorită rezultatelor pozitive, numărul școlilor care pun în aplicare grupurile interactive a crescut 

semnificativ față de anii 1990. În prezent, se organizează grupuri interactive în peste 200 de școli 

din Europa și în peste 300 din America Latină. GI reprezintă un instrument promițător în vederea 

atingerii obiectivului UE de reducere a ratelor de abandon școlar sub nivelul de 10 % până în 2020, 

întrucât utilizarea lor determină îmbunătățirea rezultatelor școlare și a perspectivelor educaționale 

în cazul multor elevi. 
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