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ÎNVĂŢAREA  COLABORATIVĂ

Învăţarea prin colaborare este o strategie de instruire structurală si sistematizată, în 
cadrul careia grupe mici lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun. Premisa învăţării 
prin colaborare 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.

D.W.Johnson şi R.T.Johnson au scris mult despre învatarea prin colaborare. Studiul lor 
din 1989 cercetează 193 de cazuri, comparând efectele diferite ale învăţarii prin colaborare 
faţa de tehnicile de învăţare numite „tradiţionale’’ . Doar în 10% din cazuri , rezultatele 
metodelor individuale au fost mai eficiente.  Munca in echipă dezvoltă capacitatea elevilor de 
a lucra împreună  o competenţă importantă pentru viaţa si activitatea viitorilor cetăţeni.

Au fost create diverse denumiri pentru a ilustra munca colaborativă de învăţare în 
grup, cum ar fi:

• Învăţarea prin cooperare;
• Învăţarea colaborativă;

• Învăţarea colectivă;

• Învăţarea comunitară;

• Învăţarea reciprocă;

• Învăţarea în echipă;

• Studiu în grup;

• Studiu circular.



Invatarea prin cooperare determina dezvoltarea personala prin actiuni de 
autoconstientizare in cadrul grupurilor mici.Ea solicita toleranta fata de midurile diferite de 
gandite si simtire, valorizand nevoia copiilor de a lucra inpreuna, intr-un climat prietenos, de 
sustinere reciproca.

Cooperarea presupune colaborare.Cu toate ca cele doua notiuni sunt sinonime, putem 
face unele delimitari de sens, intelegand prin colaborare o forma de relatii intre copii, ce 
consta in solutionarea  unor probleme de interes comun, in care fiecare contribuie activ si 
efectiv si prin cooperare o forma de invatare, de studiu de actiune reciproca, interpersonala, cu 
durata favorabila care rezulta din influientarile reciproce ale agentilor implicati.

Colaborarea se axeaza pe sarcini , iar cooperarea pe procesul de realizare a 
sarcinii.Cooperarea este o forma de interactiune superioara in cadrul invatarii, incluzand 
colaborarea.

Analizand comparativ cooperarea si competitia putem evidentia urmatoarele trasaturi 
caracteristice:

• Invatarea prin competitie: -este forma relativ redusa de interactiune psihosociala, 
constand in rivalitatea si bazanadu-se pe concurenta interpersonala/intergrupala, 
fiecare avand propriul scop;

         -motivatia provine din dorinta de afirmare proprie;

         -accentul se pune pe produs, pe ceea ce se obtine in urma invatarii;

        -evaluarea isi exercita functia de control prin raportarea la norma de grup. Acest fapt 
creeaza ierarhizarii, determna aparitia de comportamente ostile si de atitudini individioase.

• Invatarea prin cooperare:     -este o forma superioara de interactiune psihisociala, 

bazata pe sprijin reciproc, pe toleranta, pe efort sustinut din partea toturor, indreptat 
catre acelasi scop;

       -motivatia este rezultatul actiunii conjugate a tuturor membrilor ce urmaresc un destin 
comun;

      -atentia este indreptata asupra procesului de elaborare impreuna, prin colaborare, a 
demersurilor de realizare a sarcinilor. Este impartasita parerea ca toti pot oferi alternative 
valoroase de solutionare a problemei, deca le sunt oferite premisele necesare si sunt 
ajutati;

       -evaluarea urmareste acordarea ajutorului imdiat, avand o functie mai mult corectiva, 
ameliorativa, decat de sanctionare, ducand la reducerea stresului. Ea se realizeaza prin 
raportarea la progresului individului, si are in vedere atat participarea fiecarui membru la 
progresul elaborarii in comun cat si rezultatele echipei.

                  Competitia si colaborarea sunt practici care se intalnesc in scoala 
contemporana si sunt ambele necesare. 



Învăţarea colaborativă în activităţile 
matematice

Învăţarea prin colaborare este o metodă de predare şi învăţare în care preşcolarii 
lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi 
problemă, pentru a explora o temă nouă sau a lansa idei noi, combinaţii noi sau chiar inovaţii 
autentice. 

Metodele interactive de grup determină şi stimulează munca colaborativă desfăşurată 
de cei implicaţi în activitate, în cadrul căreia, toţi „vin” (participă) cu ceva şi nimeni nu 
„pleacă” cu nimic.

Elemente de bază ale învăţarii prin colaborare

• interdependenţa pozitivă – preşcolarii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a 
duce la bun sfârşit sarcina grupului. 

• promovarea învăţării prin interacţiunea directă – preşcolarii se ajută unii pe alţii să 
înveţe, se încurajează şi îşi împărtăşesc ideile. 

• răspundere individuală – performanţa fiecărui preşcolar se evaluează frecvent şi 
rezultatul i se comunică atât acestuia, cât şi grupului. 

• deprinderile de comunicare interpersonală şi în grup mic – grupurile nu pot exista 
şi nici funcţiona eficient dacă preşcolarii nu au şi nu folosesc anumite abilităţi sociale 
absolut necesare. 

• monitorizarea activităţii de prelucrare a informaţiei în grup – grupurile au nevoie 
de răgaz pentru a discuta cât de bine şi-au atins scopurile şi pentru a menţine relaţii 
eficiente de muncă între toţi membrii. 

În exemplele pe care le prezint ofer diverse alternative de lucru, însă acestea nu este cazul 
să fie considerate „reţete” miraculoase care garantează reuşita actului didactic.

Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi  

Tehnica Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi (Think-Pair-Share) implică un 
moment individual în care se caută răspunsuri la o problemă, un moment de confruntare a 
ideilor proprii cu ideile unui partener, ceea ce implică comunicare şi un moment în care se 
lucrează cu întregul grup. Partenerii dintr-o pereche pot avea sarcini diferite .Tehnica are mai 
multe etape:

1. Sarcina de lucru: Formaţi grupe de obiecte şi scrieţi în căsuţa din dreapta numărul de 
obiecte din fiecare grupă 

2. Activitate individuală. 
3. Activitate în perechi. Până se scurge nisipul din clepsidră, arată-i colegului cum ai 

realizat sarcina de lucru, comparaţi modul de realizare al sarcinii şi formulaţi un 
răspuns comun cu care sunteţi de acord amândoi. 

4. Activitate frontală. Am luat de la fiecare pereche câte un răspuns. Am notat pe tablă 
răspunsurile preşcolarilor şi s-a analizat corectitudinea sarcinii de învăţare.



Faptul că perechea confirmă ideile face să crească încrederea în sine şi preşcolarului nu-i 
este teamă să exprime public opinia sau răspunsul asupra căruia au reflectat cei doi.

Hârtia de un minut 

  Tehnica Hârtiei de un minut (One-Minute Paper) determină preşcolarii să-şi concentreze 
atenţia pentru a rezolva o sarcină de învăţare sau pentru a evoca anumite cunoştinţe învăţate 
anterior.
Sarcina de lucru. Scrie pe hârtie cifra corespunzătoare numărului de puişori rămaşi, după ce 
pisica a mîncat unul dintre ei.

Lanţul ideilor 

  Lanţul ideilor este o tehnică orală frontală. La solicitarea profesorului, fiecare 
preşcolar în ordinea locurilor în sala de grupă, enunţă pe rând câte o informaţie despre 
subiectul propus.
Sarcina de lucru: Fiecare dintre voi va formula, pe rând, câte un enunţ pentru exerciţiul 
„3+1”. Veţi formula întrebarea problemei.
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