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Sf. Ioan Gură de Aur spune undeva în scrierile sale, că “nu 

există arta mai frumoasă decât educaţia”, deoarece “pictorul şi sculptorul 

fac doar figuri fără viaţă, pe când educatorul crează un chip viu; 

uitându-se la el se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu”. 



Învăţământul se confruntă – în momentul actual - cu 

probleme din ce în ce mai complexe a căror rezolvare necesită un 

nou mod de gîndire, idei noi, structurarea noilor informaţii şi 

bineînţeles un mod de învăţare.

 Obiectivul central al învăţământului preşcolar este 

dezvoltarea copiilor prin modalităţi care să asigure bazele unei 

personalităţi independente şi creatoare ţinând seama de 

particularităţile individuale  şi de ritmul propriu. 

Pentru a atinge acest obiectiv, educaţia” progresivistă” 

(Jean Piaget) trebuie să respecte o cerinţă foarte importantă şi 

anume aceea de a asigura o metodologie diversificată, bazată pe 

îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu 

activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă 

colaborativă.



Ce este colaborarea?

Colaborarea  presupune o formă de relaţii între copii ce constă 
în soluţionarea unor probleme de interes comun, la care fiecare 
contribuie activ şi efectiv.

Învăţarea colaborativă este o strategie didactică structurată şi 

sistematizată în cadrul căreia grupuri mici de copii lucrează împreună 

pentru realizarea unui scop instrucţional comun. Învăţarea prin 

colaborare este întemeiată pe lucrul împreună în care fiecare etalează 

roluri şi funcţii diferite.

Scopul principal al învăţării colaborative este familiarizarea 

copiilor cu relaţiile de muncă ce presupun împărţirea şi distribuirea 

sarcinilor, solidarizarea membrilor grupului în jurul atingerii 

obiectivelor de interes comun, renunţarea la interesele personale în 

favoarea intereselor de grup, dezvoltarea unor trăsături de 

personalitate cu caracter prosocial.



Caracteristici ale colaborării

     - Comunicarea deschisă şi sinceră a unor informaţii relevante 
între participanţi;

     - Accentuează evidenţierea asemănărilor şi minimalizarea 

diferenţelor dintre membrii grupului;

     - Atitudinea pozitivă a fiecărui membru al grupului, unul faţă 

de celălalt (ceilalţi);

     - Focalizarea pe sarcina înţeleasă ca o problemă comună  

care necesită o rezolvare prin colaborare şi cooperare;
                                                                         (Morton Deutsch)



Gândită ca o strategie de învăţare bine individualizată, de 

sine stătătoare, învăţarea prin colaborare deschide un nou 

orizont, anume învăţarea prin efortul comun al grupului. 

  Activitatea de învăţare  nu trebuie să se desfăşoare sub 

forma unor explicaţii plicticoase, ci sub forma unor jocuri de rol, 

simulări, poveşti, iar copiii trebuie învăţaţi de mici să coopereze 

în cadrul unor echipe, dar să se înfrunte şi individual din 

perspectiva “câştig eu – câştigi şi tu”.

Acest tip de învăţare poate fi realizat  dacă sunt 

respectate simultan unele condiţii care privesc atât educatorul, 

cât şi copiii .



Educatorul:

     - Trebuie să aibă în vedere că învăţarea prin colaborare nu este un scop 

în sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor prin fiecare membru al 

grupului în parte;

     - Să se orienteze când şi cum poate aplica această strategie: frontal, 

considerând toată grupa o echipă sau să o împartă în grupuri mici adaptând 

sarcinile de instruire la caracteristicile individuale ale membrilor;

     - Individualizarea învăţării să faciliteze atât succesul sarcinii în sine, cât şi 

succesul fiecărui copil, prin atingerea obiectivelor stabilite în raport cu el 

însuşi;

     - Să ştie să-i motiveze pe copii atât instructiv, cât şi afectiv;

     - În crearea grupurilor să ţină cont de criteriul diversităţii, randamentul 

fiind mai mare în grupurile eterogene din punct de vedere al experienţei 

copiilor;

     - Să aibă în vedere flexibilitatea grupurilor, schimbarea, ori mutarea 

copiilor intre grupuri, să fie privită ca o sursă de noi experienţe sociale.



Copiii trebuie să fie capabili:

     •Să coordoneze comunicarea;

     •Să poată lua decizii;

     •Să fie motivaţi să acţioneze conform cerinţelor 

educatoarei;

     •Să stabilească un climat bazat pe încredere;

     •Să medieze conflicte;

     •Să asigure conducerea grupului;

Membrii grupului să aibă aproximativ acelaşi nivel de 

cunoştinţe, interese şi aptitudini;



Coordonarea învăţării colaborative:

     •Cerinţele, deşi formulate pentru fiecare în parte, sunt prezentate 

oral şi sunt auzite de toţi copiii;

     •Îndeplinirea sarcinii se face în cadrul grupei, adică alături de 

ceilalţi;

     •Schimbările ce urmează să se producă, sunt propuse în auzul 

tuturor;

     •Răspunsurile sunt date în auzul tuturor;

     •Copiii comunică între ei nu numai cu privire la rezolvarea sarcinii 

de învăţare a grupului, ci şi cu privire la rezolvarea unor sarcini 

personale;

     •Copiilor li se cere să comenteze, să explice, ceea ce fac.

Aşadar, educatoarea este cea care trebuie să ştie cum să 

conducă activităţile pentru trecerea de la jocul în grup, la învăţarea în 

grup, cum să-i aducă pe toţi copiii la situaţia de a munci în grup, de a fi 

un element dintr-un ansamblu “a învăţa să fii şi să lucrezi împreună”.



În învăţământul preşcolar, cooperarea şi colaborarea nu sunt o 

noutate, pentru că au fost şi sunt utilizate în toate tipurile de activităţi 

începând cu activitatea caracteristică  copilului de vârsta preşcolară – jocul, 

în varietatea formelor sale.

       - jocurile de rol - unde este nevoie de colaborare pentru rezolvarea 

sarcinilor cerute; 

       - jocurile de mişcare - în care, echipele formate, urmează atingerea unui 

scop comun – să câştige;

       - jocurile didactice în cadrul cărora copiii colaborează pentru găsirea 

răspunsurilor potrivite; Jocul valorificând astfel, avantajele dinamicii de grup, 

independenţa şi spiritul de cooperare, angajează şi copiii timizi şi creşte 

gradul de coeziune în colectivul grupei;

       - lucrări practice colective unde copii colaborează şi îşi împart sarcinile;

       - manifestările artistice: muzicale, dansuri, scenete; organizarea şi 

desfăşurarea serbărilor conferă încredere şi buna dispoziţie de-a realiza 

ceva  împreună;



     - Problemele de relaţionare, de comunicare, de responsabilizare, de 

învăţare reciprocă, pot fi rezolvate prin aplicarea metodelor interactive 

de grup care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii copiilor;

     - Metodele interactive de grup promovează interacţiunea dintre 

minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai 

activă şi cu rezultate evidente;

     - Interactivitatea presupune atât colaborarea, cât şi competiţia, 

acestea nefiind antitetice, ci ambele implicând un anumit grad de 

interacţiune. Competiţia devine distructivă pentru armonia climatului 

educaţional atunci când se transformă într-un scop în sine, de aceea 

cadrele didactice trebuie să echilibreze cele două forme de organizare a 

activităţii instructiv – educative, creând oportunităţi de învăţare axate pe 

activităţi de grup ce favorizează cooperarea şi întreţin competiţia 

constructivă.



Metode interactive:

1. Metode de predare / învăţare:

     - Metoda predare / învăţare reciprocă, care se poate aplica atât în 

jocurile libere, cât şi în activitatea frontală;

     - Metoda mozaic, care presupune învăţarea prin cooperare, prin 

interdependența grupurilor şi exercitarea statutului de expert în 

rezolvarea unor sarcini de învăţare;

     - Tehnica lotus, oferă posibilitatea stabilirii de relaţii între noţiuni pe 

baza unei teme principale din care derivă alte opt teme secundare;

     - Tehnica bula dubla grupează asemănările şi deosebirile dintre două 

procese, obiecte, fenomene, idei şi este reprezentată grafic prin două 

cercuri mari, în care se aşează imaginea care denumeşte subiectul.

     - Partenerul de sprijin, este o modalitate de învăţare prin care un copil 

cu dificultăţi de învăţare, este sprijinit de un coleg “partener”.

     - Cubul sau Harta cu figuri, sunt alte tehnici de predare / învăţare.



2. Metode de fixare, consolidare şi evaluare:

     - Piramida şi diamantul, este o metodă care are ca obiectiv 

dezvoltarea capacităţii de a “sintetiza” principalele probleme, 

informaţii ale unei teme date, sau a unui text literar.

     - Ghicitorile

     - Ciorchinele, Turul galeriei, Posterul, Benzi desenate etc. 

sunt tehnici de învăţare prin cooperare care ”stimulează 

gândirea, creativitatea şi învăţarea eficientă”. (Dulama, 2002) 



Factori favorizanţi ai învăţării colaborative:

     - Stimularea in sarcina este îmbunătăţită datorită prezenţei 
altora;

     - Resursele grupului (memorie, stocare, atentie, etc.) sunt mai 

bogate decât în cazurile individuale;

     - Exista mari şanse ca între membrii grupului să fie cel puţin 

unul capabil să descopere soluţia. 

     - Greşelile întâmplătoare sunt compensate, rezultatul general 

al grupului şi nu cel individual fiind luat in considerare;

     - Se învaţă din experienţa altora, una dintre formele cele mai 

eficiente de a invata fiind observarea activitatii altora in 

rezolvarea problemelor.



Factori care îngreunează activitatea în grup şi care fac 

uneori grupurile mai puţin eficiente:

     - Opoziţia de scopuri, interesele şi obişnuinţele copiilor pot face ca 

acţiunea de colaborare să fie dificilă;

     - Dificultăţi de comunicare: cei timizi vor participa mai greu într-un 

grup mai mare;

     - Dificultăţi de coordonare: cu cât un grup este mai mare, cu atât 

mai 

greu se realizează un efort comun;

     - Dependenta excesivă de ceilalţi poate fi favorizată de activitatea 

în grup. Faptul că unii copii se bazează pe cei capabili, duce la 

dezinteres şi la evitarea propriilor responsabilităţi.



 CONCLUZII

Organizată sub diverse forme: grupuri, echipe, perechi, circular, 

colectiv, învăţarea prin colaborare îi ajută pe copii să înveţe să fie mai 

prietenoşi, mai sociabili, mai comunicativi şi mai toleranţi faţă de 

ceilalţi. 

De asemenea, copiii învaţă să-şi împărtăşească ideile, capătă încredere 

în ei, devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor, îşi exersează 

capacitatea de autoevaluare, capacitatea de a evalua alternative şi a 

lua decizii, învăța cum să învețe printr-un antrenament plăcut interactiv 

în grup.

În concluzie învăţarea colaborativă permite o abordare 

interdisciplinară a conţinuturilor şi creează un context al învăţării plăcut, 

stimulativ, care valorifică interesele, nevoile şi experienţele de viaţă ale 

copiilor şi crează premisele învăţării autonome, ale reuşitei şcolare şi 

sociale. 



Bibliografie:

1.Cerghit, Ioan – “Metode de învăţământ”, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1980

2.Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Mihaela Fulga – 
“Metode interactive de grup,Ghid  metodic”, Ed. Arves,

3.Bane Collen – “Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici” 
(Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea de dimineaţă), Ed. Ro 
media, 2004

4.Chis V. (2002)- “Provocările pedagogiei contemporane” -

      Revista Învăţământul preşcolar nr.1/2007 


