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 Grădiniţa nu reprezintă doar o instituţie unde copiii vin să primească informaţii, ci un loc 
unde trebuie să înveţe toţi cei care lucrează.  
 Până acum, educatoarea era considerată principala sursă de informaţii pentru o anumită 
disciplină. Datorită accesului la cunoştinţe , profesorul devine organizator, calauză a învăţării, 
oferind preşcolarilor, alături de transmiterea cunoştintelor, veritabile experimete de învăţare. 
Acest lucru se poate realiza, însă, doar într-o şcoală în care toţi participă şi sunt trataţi ca fiind la 
fel de importanţi. 
 În permanenţă dascalii învaţă tehnici noi, cu ajutorul cărora să poată asigura performanţe 
optime pentru toţi copiii. 
 Metodele şi tehnicile de învăţare prin colaborare consolidează atitudinile pozitive faţă de 
învaţare, îmbunătaţesc rezultatele preşcolarilor, promovând interacţiunea pozitivă şi sprijinul 
reciproc între copii. 
 Învăţarea prin cooperare implică ipoteza conform căreia modul în care sunt planificate 
activităţile determină calitatea interacţiunii între copii. În plus, rezultatele activităţilor sunt 
consecinţe ale interacţiunii dintre ei. 
  Astfel , unul dintre elementele principale care trebuie creat în grupă este interdependenţa 
pozitivă sau cooperarea. Odata asigurat acest element , cooperarea duce la acumularea de 
interacţiuni  positive, pe măsură ce membrii unui grup se încurajează şi se sprijină reciproc în 
procesul de învăţare. 
 Prin interacţiunea bazată pe cooperare, membrii grupului îşi promovează reciproc reuşita, 
oferind şi primind asistenţă şi sprijin, realizând schimburi de resurse şi informaţii; oferind şi 
primind feedback, cerând părerea colegilor, promovând eforturile susţinute pentru a atinge 
obiective comune, influenţându-se reciproc pentru reuşită, utilizând abilităţile interpersonale, 
obţinând beneficii de pe urma grupului. 
 Cercetările efectuate au aratat că metodele bazate pe cooperare  au rezultate  importante 
şi mult mai bune decât metodele de învăţare bazate pe competiţie  şi individualism. În plus, 
învăţarea prin cooperare dezvoltă  respectul pentru diversitate, capacitate  de empatie, abilităţile 
sociale. Dat fiind că între membrii grupului există şi diferenţe cognitive , apare conflictul socio-
cognitiv, care generează accelarea învăţarii. Grupul funcţioneză mai bine dacă membrii  au 
distribuite roluri, pe care le exercită alternativ. În  acest fel, elevii lucreză împreună, în perechi, 
în grupuri mici pentru a rezolva aceeaşi problemă, a explora o temă nouă sau a crea idei noi. 
 De la învăţarea pe grupe, la învăţarea prin colaborare şi până la învăţarea prin cooperare, 
organizarea experienţelor de învăţare altfel încât individual a parcurs câteva etape. Dacă în cazul 
învăţării prin colaborare, accentul cade pe procesul învăţării, în cazul învăţării prin cooperare, 
procesul şi produsul sunt în egală măsură importante. Orientarea către realizarea unui produs, ca 
rezultat al procesului de învăţare, atrage  după sine dezvoltarea gândirii orientate către scop şi, 
implicit, a sentimentului de responsabilitate  individuală şi colectivă. 
 Rezultatele învăţării sunt mai bune atunci când învăţarea se desfaşoară prin cooperare, 
pentru că se ating: 

● Performanţe superioare şi capacitate de reţinere sporită; 
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● Raţionamente de ordin superior mai frecvente, înţelegere mai aprofundată  şi gândire 
critică; 

● Concentrare mai bună asupra învăţării şi comportament  indisciplinat  mai redus; 
● Motivaţie sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt; 
● Relaţii mai bune cu colegii; 
● Sanătate psihologică  sporită, adaptare, senzaţie de bine; 
● Competenţe sociale sporite; 
● Atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, învăţătură, şcoală, cadre didactice şi alte 

persoane din instituţia şcolară. 
Printre elementele de baza ale învăţării prin cooperare amintim: 

1. Interdependenţa pozitivă. 
Profesorii pot structura aceasta interdependenţă pozitivă stabilind scopuri comune, recompense 

comune, resurse comune, roluri distribuite. 
2. Interacţiunea directă 

Copiii se ajută unii pe alţii să înveţe, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile. Ei explică ceea ce 
ştiu celorlalţi, discută , se învaţă unii pe alţii. Profesorul aranjează grupurile, în aşa fel 
încât  copiii să stea unii lângă alţii şi să discute  fiecare apect al temei pe care o au de 
rezolvat. 

3. Răspundere individuală. 
Se evaluează frecvent performanţa fiecarui copil şi rezultatul i se comunică atât lui, cât şi 

grupului. Profesorul  poate scoate în evidenţă răspunderea individuală, alegând, pentru un 
test , copii din doi in doi sau alegând, la întâmplare , un membru al grupului pentru a da 
un răspuns. 

4. Deprinderi interpersonale de grup. 
Grupurile nu pot exista şi nici nu pot funcţiona dacă preşcolarii  au şi nu folosesc anumite 

deprinderi sociale absolut necesare. Copiii trebuie învăţaţi aceste deprinderi la fel cum 
sunt învăţaţi orice altceva. Ele includ conducerea, luarea deciziilor, clădirea încrederii, 
comunicarea, managementul conflictelor.  

5. Procesare în grup. 
Grupurile au nevoie de anumite momente pentru a discuta cât de bine şi-au atins scopurile şi 

pentru a menţine relaţii eficiente de muncă între membrii lor.  
 Profesorul monitorizează, în permanenţă , învăţarea grupurilor şi le oferă feedback lor şi 
întregii clase, despre cum lucrează.  Copiii  vor ajunge să gândească mai bine numai dacă li se 
oferă ocazii numeroase de a exersa  metodele de gândire care le sunt prezentate. 
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