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A fi doar competitiv într-o lume în care supraviețuirea a însemnat și înseamnă 

cooperare, este din start un mare neajuns. 

Abilitățile sociale au devenit criterii indispensabile pentru oricine își dorește să aparțină 

unui grup. 

Și cum școala trebuie să educe oameni, suflete, nu putem ignora cercetările psihologiei 

sociale. Aceste cercetări au relevat eficiența deosebită a grupurilor de elevi care îndeplinesc o 

sarcină de învățare comună, care învață prin cooperare. 

Învățarea prin cooperare este o formă a învățării colaborative, o metodă didactică activă, 

în care elevii lucrează în grupuri mici, au un scop comun, dar fiecare elev are propria sarcină, 

contribuind în moduri individuale la scopul comun. 

Învățarea prin cooperare se produce atunci când: 

- există un scop comun; 

- elevii lucrează în grupuri mici (4-5 elevi), eterogene; 

- obiectivele sunt expuse clar, pe înțelesul tuturor; 

- sarcinile sunt împărțite între membrii grupului, iar de îndeplinirea acestora depinde 

atingerea scopului comun (responsabilitate individuală); 

- între elevii grupului există interdependență pozitivă: membrii depind unii de alții 

pentru atingerea obiectivului comun, eșecul unuia în realizarea sarcinii duce la nerealizarea 

scopului; 

- elevii interacționează față în față; 

- se recompensează grupul, nu elevul. 

Avantajele învățării prin cooperare: 

- elevul își păstrează autonomia (identitatea colectivă îi permite fiecărui elev să aibă 

rolul său în grup, deși, își poate manifesta diferențele personale); 

- elevii își dezvoltă gândirea critică (rezolvările sarcinilor colegilor de grup și cele 

personale sunt trecute prin propriul filtru), gândirea activă, logică, divergentă și creatoare; 

- elevii se simt respectați, valorizați, utili ca individualitate; 

- elevii comunică, socializează, se autocontrolează – lucrul în grup duce la o mai bună 

intercunoaștere și autocunoaștere; 

- crește motivația pentru învățare. 

 Ca dezavantaje ale învățării prin cooperare: 

- se poate pierde din vedere obiectivul final, de învățare, acordând foarte mare atenție 

relațiilor intergrup; 

- nu orice elev va putea să se integreze în grupul de lucru; 

- în funcție de personalitatea lor, unii copii pot domina grupul; 

- profesorul se confruntă cu necesitatea realizării unui compromis între eficiență și 

performanță. 

Dar, multitudinea și valoarea avantajelor fac din învățarea prin cooperare o strategie 

deloc de neglijat. 



Pentru asigurarea unei învățări prin cooperare eficiente elevii trebuie obișnuiți cu 

practicile participative de cooperare, cu practica sistematică a reflecției cognitive și 

metacognitive. De asemenea este bine ca elevii să fie obișnuiți să accepte diferențele dintre ei, 

dar și să descopere complementarități și în toate acțiunile acestora să primeze interesul colectiv, 

nu cel personal. 

Este indicat ca profesorul să fie o prezență discretă în activitățile cooperative, pentru a 

lăsa inițiativa grupurilor. 

În clasă trebuie instalat un spirit de cooperare, de solidaritate și de cercetare, care să 

permită profesorului să stabilească cine se poate întrajutora și cum. Condițiile materiale și 

caracteristicile ambientale, necesare desfășurării activităților colective, trebuie să fie asigurate. 

Având în vedere că învățarea prin cooperare este bazată pe teorii solide, verificată de 

numeroase cercetări și operaționalizată în proceduri clare, pe care profesorii le pot urma fără 

dificultăți, este de dorit ca orice profesor să  ia în considerare această strategie, să o valorifice cu 

propriii elevi. 
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