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          Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii educaţiei 
formale, alături de cea nonformală şi cea informală, în variatele lor forme de articulare, confruntându-
se cu probleme din ce în ce mai complexe, care necesită un nou mod de gândire, idei noi, informaţii 
noi şi un nou mod de a învăţa. ”Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel 
care nu a învăţat cum să înveţe”(Herbert Gerjuooy). 
     În abundenţa informaţională cu care societatea actuală se confruntă, sistemul educaţional are 
dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie, să discearnă informaţia preţioasă de cea excedentară, 
dea extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut termenul de „învăţământ modern”. 
Termenul de „modern”este folosit în educaţie de obicei pentru a releva situaţia avansată a prezentului 
în relaţie cu trecutul care a fost  depăşit prin dezvoltare. Pentru unii „modernitatea” este opusă 
practicilor tradiţionale şi se caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. Şcoala şi oamenii ei 
se află acum la graniţa dintre modernism şi postmodernism.Oamenii caută căile optime pentru a 
dobândi cunoaştere, ştiinţă din cât mai multe domenii, pentru a fi considerate persoane educate. Dar, 
totuşi, cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă, pentru a folosi ceea ce ştii, pentru a aplica ceea ce ai 
acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. 
       Pedagogia modernă are în vedere nişte educatori care să fie aceia care uşurează cunoaşterea şi 
participă la construirea cunoaşterii. 

Cunoaşterea se realizează pentru că este utilă. Relaţiile educatoare-copil, copil-copil sunt 
deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv şi pe cooperare. Dacă ar fi să facem o 
paralelă între învăţământul tradiţional şi cel modern descoperim: 

                              
TRADIŢIONAL                                                    MODERN 
 
*copiii sunt în clasă şi stau pe                   *argumentează,pune şi îşi pune 
scaune ,în semicerc şi urmăresc                  întrebări cu scopul de a  
explicaţia educatoarei;                                  înţelege; 
*toţi copiii acceptă în mod pasiv              *realizează schimb de idei cu      
 ideile transmise;                                         ceilalţi şi exprimă puncte de 
                                                                       vedere proprii; 
*lucreză izolat;                                           *cooperează în rezolvarea  
                                                                       sarcinilor de lucru; 
 
*educatoarea ţine prelegere;                    *facilitează şi moderează  
                                                                       învăţarea; 
*impune puncte de vedere şi                     *ajută copiii să înţeleagă 
se consideră ca un părinte;                         explicând puncte de vedere; 
                                                                      *este partener în învăţare;  
*învăţarea are loc predominant                *învăţarea are loc prin forma-  
prin memorare şi reproducere                   re de competenţe şi deprinderi 
de cunoştinţe;                                                practice; 
*învăţarea conduce la competiţie              *învăţarea se realizează prin   
între copii,cu scopul de a-i                           cooperare; 
ierarhizare; 



*evaluarea vizează măsurarea                   *vizează măsurarea şi aprecie- 
şi aprecierea cunoştinţelor;                         rea competenţelor; 
*pune accent pe aspectul                             *pune accent pe elementele  
cantitativ;                                                      de ordin calitativ; 
*vizează clasificarea copiilor;                     *vizează progresul în învăţare 
                                                                        la fiecare copil; 
    Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învaţării, profesorul Ioan 
Neacşu afiră că „educatoarele sunt solicitate astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă, 
ci una participativă, activă şi creativă”. Activităţile propuse copiilor în scopul sporirii gradului de 
implicare activă şi creativă în grădiniţă, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii 
critice, a gândirii divergente şi libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest 
sens apar ca adecvate activităţile care cer spontaneietate, şi contribuie la independenţa în gîndire şi 
acţiune.                                           
     Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecărui individ în parte, incitarea interesiului către 
nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort de căutare, 
dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii, sunt 
coordonate majore ale învăţării prin cooperare. 
    Lecţia de predare –învăţare devine astfel „o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă activ, 
după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii 
plauzibile. Rolul educatoarei constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia învăţării 
reiese din realizarea obiectivelor propuse. Copilul este implicat atât în procesul de predare, de învăţare, 
şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplina a muncii şi interesului, asigurată de  satisfacţia 
cooperării. Educatoarea trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci să şi participe alături de 
copii la elaborarea cunoştinţelor, să servească drept model în legăturile interpersonale şi să încurajeze 
interacţiunile cooperante dintre copii. 
      Învăţarea prin cooperare reprezintă calea folosită în grădiniţă de către educatoare în a-i sprijini pe 
copii să descopere viaţa, natura,  lumea, lucrurile, ştiinţa. ,,Calitatea pedagogică a metodei presupune 
transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de educatoare într-o cale de învăţare realizată 
efectiv de copil, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă”.   
      Grădiniţa modernă promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de interacţiune 
psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat spre 
acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin colaborare a 
demersului de realizare a sarcinii. Este împărtăşită părerea că toţi pot oferi alternative valoroase de 
soluţionare a problemei dacă sunt ajutaţi. Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o 
funcţie mai mult corectivă, ameliorativă decât de sancţionare ducând la reducerea stresului. Ea se 
realizează prin raportarea la progresul individului şi are în vedere atât participarea fiecărui membru la 
procesul elaborării în comun, cât şi rezultatele echipei.                                    
       Învăţarea  prin cooperare ajută copiii să înveţe mai profund, cultivând relaţiile bazate pe respect 
reciproc şi colaborare constructivă.  
       Tehnicile de învăţare prin cooperare prezintă o serie de strategii de atribuire a unor roluri active 
copiilor, pentru ca aceştia să se sprijine reciproc în învăţare. Nu mai este suficient să le interiorizeze, 
pentru a fi redate în mod fidel; este nevoie de interacţiuni cognitive, sociale, prin care învăţarea oferă 
copiilor posibilitatea de a cunoaşte rezultatele procesului de învăţare, dar şi a proceselor mentale din 
cadrul învăţării. 
       Dacă până nu de mult, şcoala românească promova competiţia şi individualismul, încuraja 
reuşita personală, acum ea şi-a schimbat strategia şi abordează ideea cooperării prin: 
     *stimularea interacţiunii între copii; 
     *depunerea unui efort mai intens de către copii în procesul de învăţare; 
    *generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie; 
    *stimularea inteligenţei interpersonale; 



   *dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
   *încurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi; 
   *dezvoltarea gândirii critice. 
       Determinarea copiilor preşcolari să lucreze în echipă reprezintă o tehnică binecunoscută pentru 
promovarea învăţării active şi a unei mai bune pregătiri pentru integrarea şcolară, ştiut fiind faptul că 
abilitatea de-a lucra împreună a devenit apanajul noii reforme educaţionale. Din acest motiv toate, 
activităţile de învăţare nu trebuie să fie prelegeri plicticoase, ci jocuri cu rol, stimulări, poveşti, 
probleme decupate din viaţa de zi cu zi.  În orice moment al activităţii copilul este antrenat într-o 
activitate cu o sarcină clară şi întotdeauna participarea lui are drept scop să găsească o soluţie, să 
câştige o competiţie, să-şi adjudece un merit pentru efortul său. Copiii trebuie de mici să coopereze în 
cadrul unor echipe, dar să se înfrunte şi individual. Aplicând metodele interactive, copiii lucrează pe 
baza cazurilor improvizate, precum şi a celor reale. 
    Dacă în învăţământul tradiţional educatoarea propune temele şi predă cunoştinţele, copiii fiind 
nevoiţi să accepte ceea ce li se propune, în învăţământul modern copiii propun temele activităţilor, îşi 
exprimă curiozitatea şi caută soluţii de rezolvare. 
          Învăţarea prin cooperare are unele avantaje : 
    *scopuri comune , clare; 
    *strategie comună ; 
    *roluri bine definite ; 
    *un sistem de concesii reciproce ; 
    *un mecanism de evitare a conflictului; 
    *rezultate mai bune decât dacă ar fi lucrat singuri, dar are şi dezavantaje: 
    *conformismul; 
    *conservatorismul şi compromisul; 
    *comportament diferit/grup diferit; 
    *scăderea performanţelor; 
    *nerecunoaşterea realizărilor individuale; 
    *conflicte datorate neanticipării unor probleme. 

Folosind această metodă am obţinut rezultate deosebite în activităţile de cunoaştere a 
mediului(ex.”Ce ştim despre toamnă?”,activitate prin care copiii au avut posibilitatea să-şi evalueze 
cunoştinţele prin metoda „Gândirii critice „-ce ştiu, ce doresc să afle şi ce au învăţat), activităţi 
matematice („Veniţi în lumea numerelor”), activitate prin care copiii şi-au fixat număratul în limitele 
1-10,realizând în comun o machetă a oraşului după legenda dată (10-blocuri, 3-străzi, 5-copaci, 6-flori 
,etc.), activitate practică –activitate prin care copiii au realizat pe grupuri mici „Chipul toamnei” 
      Activităţile integrate şi proiectele tematice sunt activităţi în care se poate utiliza învăţarea prin 
cooperare, dezvoltând capacitatea copiilor de a lucra împreună, la toate categoriile de activităţi din 
grădiniţă, acoperind neajunsurile învăţării individualizate. 
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