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MOTTO

     “Specializarea noastră ca specie 
este specializarea în învăţare(…), iar 

educaţia, invenţie a omului, îl face pe

 cel ce învaţă  să depăşească simpla 

învăţare”   
                                          (J.Bruner, 1970)



 

  ARGUMENT
           Datorită democratizării accesului la 

cunoştinţe, educatoarea devine un organizator, 
o călăuză a învăţării, oferind preşcolarilor, în 
locul tradiţionalei “transmiteri a cunoştinţelor”, 
veritabile “experienţe de învăţare”. Acest lucru 
se poate realiza însă doar într-o grădiniţă 
incluzivă, cea care poate răspunde unei 
diversităţi mari de copii, o grădiniţă în care toţi 
participă şi sunt trataţi ca fiind la fel de 
importanţi.



         Metodele de învăţare colaborativă oferă
o soluţie acestei noi provocări incluzive, 
cercetările demonstrând că metodele şi 
tehnicile de învăţare colaborativă pot 
consolida atitudinile pozitive faţă de 
învăţare, pot îmbunătăţi performanţele, 
rezultatele şcolare şi stima de sine ale 
preşcolarilor, promovând interacţiunea 
pozitivă şi sprijinul reciproc între copii.



CONCEPTUL

      Învăţarea colaborativă este o strategie 
de instruire stucturată şi sistematizată, în 
cadrul căreia grupe mici lucrează împreună 

pentru a atinge un ţel comun. Premisa 

învăţării prin cooperare este aceea conform 

căreia, subiecţii care lucrează în echipă 

sunt capabili să aplice şi să sintetizeze 

cunoştinţele în moduri variate şi complexe, 

învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât 

în cazul lucrului individual.



PRINCIPIILE  ÎNVĂŢĂRII  
COLABORATIVE

1. Interdependenţa pozitivă, conform căreia

succesul grupului depinde de efortul depus în

realizarea sarcinii de către toţi membrii. Copiii sunt

dirijaţi către un scop comun,stimulaţi de o apreciere

colectivă, rezultatul fiind suma eforturilor tuturor.

2. Responsabilitatea individuală, care se 

referă la faptul că fiecare membru al grupului îşi 

asumă responsabilitatea sarcinii de rezolvat .



3. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale, 

stimularea inteligenţei interpersonale care se referă 

la abilitatea de a comunica cu celălalt, de a primi 

sprijin atunci când ai nevoie, de a oferi ajutor, la 

priceperea de a rezolva situaţiile conflictuale 

4. Interacţiunea faţă în faţă ce presupune un 

contact direct cu partenerul de lucru,aranjarea 

scaunelor în grupa  astfel încât să se poată crea 

grupuri mici de interacţiune în care copiii să se 

încurajeze şi să se ajute reciproc;



5. Împărţirea sarcinilor în grup şi reflectarea asupra 

modului cum se vor rezolva sarcinile de către fiecare 

membru în parte şi de către colectiv.

Se respectă principiile: 

egalitarist, 
antiierarhic şi antiautoritar
al toleranţei faţă de opiniile celorlalţi 
al evitării etichetării.



GRUPUL -  ELEMENT  CENTRAL  AL 
ÎNVĂŢĂRII  COLABORATIVE

 GRUPUL  Ansamblu de persoane reunite (în mod stabil sau 
temporar) pe baza unei comunităţi de interese, de concepţii 

 GRUPUL  SOCIAL (Neculau si Boncu, 1998 )este definit in 
esenta ca un grup uman ai carui membri au aceleasi valori, 
scopuri si standarde de comportament si in care sunt posibile 
contacte interpersonale (interactiuni directe) frecvente, in care 
exista  interdependente intre membri.

 GRUP  SCOLAR  (Cerghit, 2002) se defineste prin 
comunitatea scopurilor (obiectivelor)comunitate care genereaza 
relatii deinterdependenta intre membrii acestui grup 

  (Mielu Zlate ) un ansamblu de indivizi constituit istoric, intre 
care exista diverse tipuri de interactiuni si relatii comune 
determinate

http://dex.infoportal.rtv.net/~cuvant-comunitate.html


TIPURI  DE  GRUPURI 
            Tipuri generale de grupuri:

                                                                                                

de învăţare informale            de învăţare formale              studiu în echipă

  Tipuri de organizare in grupul scolar (de tip clasa)

a) Frontal 
 activitatea cu grupul intreg (clasa) pleaca de la perspectiva ca toti 

copiii(elevii) sunt egali intre ei.

 b)Grupal 
  presupune organizarea a cel putin doua echipe (grupuri) in interiorul 

grupului mare ( grupa );
  se pot organiza doua feluri de grupuri:

 1. omogen – grupare in functie de interese, capacitati, rezultate 
prescolare comune;

2. eterogen – grupare in functie de interese, capacitati, rezultate scolare 
diferentiate



 Mărimea  grupurilor depinde de obiective, 
conţinuturile de învăţare, vârsta copiilor, 
experienţa de lucru în grup, materialele şi 
echipamentele disponibile, timpul alocat 
activităţii respective etc. Este important ca 
numărul  copiilor să nu depăşească 4-5

 Gruparea se realizează după un criteriu (ex. 
natura activităţii) sau la libera alegere a copiilor 
şi stabilindu-se relaţiile dintre membrii grupului.



ETAPELE   ÎNVAŢĂRII  
COLABORATIVE

1.Constituirea grupului de lucru;
2. Familiarizare cu elementele 
problemei,analiza acestora şi stabilirea 

priorităţilor şi a reponsabilităţilor;
3. Faza documentării şi a cercetării;
4. Faza dezbaterii colective;
5. Obţinerea concluziilor şi soluţionarea 

problemei .

           



                     Condiţiile desfăşurării etapelor 
colaborării eficiente se referă :

▪ la relaţiile de bună înţelegere între 
membrii echipei de lucru ;

▪ la acceptarea din partea  tuturor 
membrilor grupului a planului de 

lucru în vederea atingerii ţelului comun ;

▪ la adoptarea unui mod comun de 
comunicare a rezultatelor şi de evaluare 
a soluţiei.



 FACTORII   FAVORIZANŢI  AI  
INVĂŢĂRII COLABORATIVE

1. Stimularea în sarcină este îmbunătăţită datorită 
 prezenţei altora;

2. Resursele grupului (de memorie, de stocare,
    de atenţie ) sunt mai bogate decât în cazurile 

individuale;
3. Există şanse mari ca printre membrii grupului 
    să fie unul capabil să descopere soluţia;
4. Greşelile întâmplătoare sunt compensate:  

“rezultatul general al grupului va fi mai precis  
decât cel al individului luat separat.”



5. “Petele oarbe” sunt corectate. ”Este mai uşor să 
     recunoşti greşelile altora decât pe cele proprii.”
6. Asigură o relaţie deschisă între parteneri. 
7. Dezvoltă atitudini şi comportamente bazate pe 
    încredere. 
8. Are efecte semnificative asupra pesonalităţii 
    copiilor, prezenţa partenerilor de interacţiune 
    constituind un stimulent intelectual şi un 
    declanşator al schimbului de opinii şi informaţii.  
9. Dezvoltă capacităţile autoevaluative ale 

    participanţilor. 



10. Asigură calitatea mai bună a răspunsurilor, 
      instalarea unui climat motivant de lucru,  
      caracterizat printr-o tensiune crescută pentru 
      finalizarea sarcinii comune.
11. Valorizează schimburile intelectuale şi verbale şi 
       mizează pe o logică a învăţării care ţine cont de 
       opiniile celorlalţi.

         Dimensiunile procesului de învăţământ 
(predarea-învăţarea-evaluarea) capătă, în cazul 
strategiilor de învăţare colaborativă, valenţe 
formative şi formatoare, încurajând progresul 

individual şi colectiv,personal şi social.



        AVANTAJE  ALE  
COOPERARII
 copiii  sunt apreciaţi pozitiv şi ajung să aibă 

rezultate bune în condiţiile în care şi ceilalţi 
membri ai grupului au acelea  și rezultate;

 se fondează o varietate largă de forme de 
interacţiune (învăţarea în cuplu, în grupuri 
eterogene etc), care facilitează apariţia

      sentimentelor de acceptare şi simpatie;
 instaurează în grup buna înţelegere, armonia,
 conduita de facilitare a succesului celorlalţi;
 determină creşterea stimei de sine, reducerea 

anxietatii



METODE, STRATEGII  ȘI  TEHNICI  CARE  
PROMOVEAZĂ  ÎNVĂȚAREA  

COLABORATIVĂ 
 Metodele care promovează învăţarea activă sunt 

metodele care implică fiecare copil din grupă  în 
procesul de învăţare. 

 Învăţarea activă este asociată cu conceptul de „a 
învăţa făcând ” – „learning by doing”

  Orice activitate care încurajează implicarea copilului 
în procesul de învăţare este „activă”: 

   - o discuţie la care participă toţi copiii  grupei:  discuţii în 
grupuri mici, 

   - o activitate de tipul gândiţi – lucraţi în perechi – 
comunicaţi

   -  dezbaterile



Mozaicul
 Stbilirea temei si împăr irea grupurilor ț
 Organizarea grupurilor de învă areț
 Construirea grupelor de exper iț
 Activită i în echipa ini ială de învă areț ț ț
 Evaluarea 

Mai multe minţi la un loc
 Copiii  formează grupuri de trei sau patru. În grupurile 

mici, se numără de la 1 la 3 sau 4. Adultu pune o 
întrebare sau dă o problemă. Copiii se gândesc 
singuri la soluţie, discută apoi problema în grup.

 Educatoarea spune apoi un număr şi toţi copiii  care 
au acel număr raportează grupei ce s-a discutat în 
grupul lor.



Turul  galeriei
 Copiii sunt împăr i i pe grupuri de câte 4-5 membri.  Pentru ț ț

fiecare grup se distribuie materiale de lucru.
 Educatoarea prezintă grupurilor de copii problema pe care 

trebuie să o solu ioneze. Se precizează, de asemenea, faptul că ț
unul dintre membrii fiecărui grup va avea rolul de ghid.

  Copiii  interac ionează în cadrul microgrupurilor pentru a realiza ț
sarcina propusa

  Fiecare grup î i afi ează produsul, la fel ca într-o galerie de artă. ț ș
Copiii care au rolul de ghid se vor plasa în locul unde este expus 
produsul grupului din care fac parte

  Membrii grupurilor vizitează galeria, examinează fiecare produs, 
adresează întrebări de clarificare ghidului i pot face comentarii, ș
pot completa ideile sau pot propune alte solu iiț

  Fiecare grup îsi reexaminează propriile produse, prin compara ie ț
cu celelalte ,valorificând comentariile vizitatorilor.



Patratele   divizate
 Facilitează cooperarea în grup pentru rezolvarea unei 

probleme reprezentată prin figuri geometrice  ilustrate
 Se formează grupuri de  câte   6 copii
 Cinci copii cooprează pentru realizarea sarcinii,unul este 

observatorul 
 Grupurile de 5 copii reconstituie pătratele ilustrate 

respectând regulile jocului 
 Observatorul din fiecare grup observa comportamentul 

grupului  si îi retine : pe cei darnici,pe cei care nu 
colaborează,pe cei individuali ti,pe tri ori, pe cei ș ș care 
colaborează

 La final se analizează activitatea grupurilor  de către 
observatori  care comunică cele constatate.



Cubul :
  descrie,compara,asociaza,analizeaza,aplica,argumenteaza: ex. 

observarea a doua flori prin comparatie : descrie – cum arata 
florile,compara - asemanari – deosebiri, asociaza – ce simti cand 
te gandesti la flori sau le privesti, analizeza - partile componente 
,la ce folosesc,aplica -da exemple la ce folosesc, argumenteaza - e 
bine sa plantam flori, 

Ciorchinele : 
 prezentam o imagine cu toamn ;,solicitam copiilor sa precizeze 

insusiri ale anotimpului asociate cu culori sau cifre ; se înlocuiesc 
jetoanele cu culori cu imagini – fructe,legume,copaci cu 
zapada,costum de baie,umbrela,crizantema,sandala,frunze 
ruginii,pasari calatoare....

 copii elimina ceea ce nu se potriveste anotimpului 
 formuleaza propozitii despre asocierile realizate  ( culori -imagini )



Co – op, co –op 
 Formarea grupurilor de lucru
 Se precizeaza sarcinile de lucru ; se împarte 

sarcina în cadrul grupului pe fiecare  membru al 
grupului ; fiecare copil realizeaza sarcina de 
lucruindividual.

 Fiecare  membru  trebuie sa realizarea un produs / 
element  aducand grupului o contributie unica;

    copiii  prezinta grupului  sarcina realizata ,ceilalti 
membrii  aduc îmbunatatiri  si o finalizeaza ;grupul 
pregateste prezentarea sarciii realizate.

 Grupurile îsi prezinta pe rând realizarea  sarcinii de 
lucru;copii grupei analizeaza  activitatea fiecarui 
grup si reflecta experientele dobândite. 



Predicţiile în perechi
 Acestea pot fi folosite la diverse activitati . 
 Întrebaţi-i pe copiii daca stiu o anumita poveste; dacă 

cineva răspunde afirmativ, spuneţi-i să nu participe în 
această etapă. Puneţi-i apoi să lucreze în perechi.  Apoi 
anunţaţi o listă de cuvinte care se referă la personaje, la 
locul unde se petrece acţiunea şi la acţiunea propriu-zisă 
(5-7 cuvinte). Copiii  retin  cuvintele, discută cu partenerul 
şi încearcă să îşi imagineze împreună despre ce va fi 
vorba. Vor face împreună câteva predicţii.

 Daţi-le cinci minute pentru discuţii şi pentru a-şi  stabilii  
predicţiile, ca să şi le poată aminti mai târziu, când se va 
citi textul. Această activitate predictivă poate fi făcută o 
singură dată, la început, sau poate fi repetată în decursul 
lecturii, permiţându-le elevilor să-şi modifice predicţiile pe 
măsură ce citesc. 



Schimbă perechea 
 Facilitează rezolvarea sarcinii de lucru în pereche;
 Se împarte grupa în două  în  cercuri concentrice ( un grup în 

interior celălalt în exterior ) i se împart copiilor 2 feluri de ș
simboluri;

 Se numara din 2 în 2 ,1-interior,2 exterior  i li se comunica sarcina ș
de lucru

 Copiii lucreaza în perechi,la un semnal dat schimbă perechea ( Se 
analizează ideile perechilor ,realizarea sarcinii de lucrucei din 
exterior 

Puzzle
 Organizarea pe grupuri de câte 3 copii fiecare primind câte un 

simbol :  gură  - pentru cel care comunică, mână -  pentru cel care 
recep ionează i actionează, ochi – pentru cel care observă;ț ș

 Copiii primesc materialul,află tema,  si trebuie să  
 Reconstituie întregul
 Emitătorul – gura :indică locul fiecărei piese din puzzle; receptorul –

mâna: a ează piesele în puzzleș
 Observatorul al carui grup a realizat puzzle-ul corect prezintă 

activitatea grupului 



Creioanele la mijloc 
▪ se formează grupuri compuse din 3-7 membri.

▪ se specifică sarcina de lucru i ș se anun ă regulile ce trebuie ț
respectate: expunerea ideilor de către fiecare  copil din grupul de 
învă are prin colaborare este înso ită de plasarea creionului pe ț ț
masă Copilul care a luat cuvântul o dată, nu mai are dreptul să 
intervină decât după ce toate creioanele se află pe masă (în acest 
moment fiind evident faptul că fiecare membru al grupului a avut 
prilejul să- i exprime punctul de vedere asupra temei dezbătute ș
sau problemei propuse spre rezolvare); to i membrii grupului ț
sunt egali i nimeni nu are voie să domine.ș

▪ copiii se implică în mod egal i colaborează pentru realizarea ș
sarcinii propuse, respectând regulile men ionate de ț
cătreeducatoare

▪ se prezintă rezultatele/produsele fiecărui grup de învă are prin ț
colaborare;  



Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi
 Spuneţi copiilor  că va urma o activitate în care li se va cere să 

discute singuri o anumită problemă. Anunţaţi problema- care 
trebuie să fie una interesantă. Cereţi-le să se gândească 
individual la problemă, timp de câteva minute, după care să-şi 
găsească un partener cu care să-şi discute ideile. Activitatea 
nu trebuie să dureze decât câteva minute. 

 Explicaţi că aceasta este o strategie de învăţare prin cooperare 
simplă şi rapidă, care poate fi folosită la aproape orice 
activitate. 

Bula  dublă
 Grupeaza asemănările i deosebirile dintre două obiecte , ș

procese,fenomene,idei,concepte; 
 reprezintă grafic prin două cercuri mari în cre se asează o 

imagine care denumeste subiectul ;
 În cercurile mici asezate între cele 2 cercuri mari se aseaza 

simbolurile  - asemanari ,iar în cele situate în exterior la 
dreapta si stânga se aseaza deosebirile 



Amestecaţi-vă/ Îngheţaţi/ Formaţi perechi
 (exerciţiu care presupune mişcarea prin clasă) 
 Copiii se ridică şi circulă liber prin clasă. Educatoarea 

spune “Îngheţaţi” şi copiii se opresc. Educatoarea  spune 
“Formaţi perechi” şi fiecare  copil  formează o pereche cu 
colegul cel mai apropiat de el în acel moment, aşezându-se 
unde sunt locuri libere.

 Educatoarea  pune o întrebare şi  copiiii o discută în 
perechi. Procesul se repetă de mai multe ori.

 O variantă a metodei se realizează prin aranjarea copiilor în 
două cercuri concentrice, cu număr egal de persoane în 
fiecare. Cercurile se rotesc în sensuri opuse până când 
cineva spune “Îngheţaţi”. Persoanele care se află faţă în 
faţă în acel moment formează perechile.



Unul stă, trei circulă (exerciţiu care presupune mişcarea prin 
clasă) 

 În grupuri,  copii  lucrează întâi la o problemă care se poate 
materializa într-un produs şi care, pe cât posibil, poate fi abordată 
în diferite feluri. 

 In grupurile mici,  copiii numără de la 1 la 4. Grupurile sunt şi ele 
numerotate. La semnalul adultului, copiii  se rotesc: numerele 1 se 
rotesc până la grupul următor, numerele doi până la al doilea grup, 
numerele trei până la al treilea grup. Numărul patru rămâne pe loc. 
(Notă: e bine să facem fiecare rotaţie pe rând).

 Copiii care au rămas “acasă” explică vizitatorilor ce a lucrat grupul. 
Vizitatorii pun întrebări şi îşi iau notiţe pentru a putea raporta 
grupului iniţial ce au văzut. Fiecare vizitator face un comentariu în 
legătura cu ceea ce i s-a prezentat şi mulţumeşte gazdei.

 Copiii se întorc în grupurile casă. A.  copilul care a stat acasă 
raportează comentariile pe care le-au făcut vizitatorii. B. Ceilalţi 
copii  spun pe rând ce au văzut în grupurile pe care le-au vizitat, 
subliniind asemănările şi diferenţele cu propriul produs. C. Copiii 
discută cum şi-ar putea îmbunătăţi produsul



Lotus de grup 
 Eductoarea propune tema si prezinta pe o plan ă anumite ș

 culori;
 Copiii repartizati în  grupuri primesc un nufăr de o 

anumită culoare   ( prin intermediul liderului de grup )
 Individual fiecare copil  dintr-un grup primeste o sarcina , 

de  realizare a unui element  pe  fi ă – sa deseneze cu o ș
anumita culoare  

 La semnalul educatoarei  copiii schimbă de la stânga 
spre dreapta lucrarile pentru a fi completate de catre 
urmatorul grup,corespunzator culorii nufarului primit 
până când lucrarile ajung de unde au pornit  ; 

 La final se realizeaza evaluarea lucrarilor realizate



Colţurile
 genereză o dezbatere , discuţii în contradictoriu. 
 pot fi folosite ca un mijloc activ şi plăcut de a conduce dezbaterile în 

cazul problemelor controversate, situaţii în care participanţii la 
discuţie pot avea puncte de vedere diferite. 

 poate fi folosită după lectura, în  grupă , a unui text, după ascultarea 
unei prelegeri sau vizionarea unui film sau pur şi simplu după 
enunţarea unei teme la care  copiii  sunt invitaţi să se gândească. 

 Instrucţiunile pentru metoda “colţurilor” sunt destul de simple. 
Scopul activităţii este de a-i face, cu adevărat, pe copii  să ia poziţie în 
legătură cu o anumită problemă şi să-şi poată susţine această poziţie. 
Ea încurajează, de asemenea, ascultarea celorlalţi cu atenţie şi oferă  
copiilor  posibilitatea de a-şi schimba părerea dacă argumentele 
celorlalţi îi conving.
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