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Învățarea prin cooperare ca metodă de instruire 

 “Învățarea este procesul care determină o schimbare în cunoaștere și comportament. 

Nu orice schimbare este expresia învățării. Numai schimbările selective, permanente și orientate 

într-o direcție determinată pot fi considerate schimbări ale învățării. Indicatorul învățării este 

performanța. Performanța este expresia învățării. Învățarea este un proces care generează 

performanță.”                

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_%C3%AEnv%C4%83%C8%9Bare_%C3%

AEn_%C8%99coal%C4%83) 

Învăţarea este acţiunea elevului, realizată iniţial în mod dirijat, ca efect direct al instruirii 

proiectate de profesor la diferite niveluri de competenţă pedagogică. 

Învățarea prin cooperare este o abordare educațională, o strategie de instruire structurată 

şi sistematizată, care are ca scop organizarea activităților la clasă în experiențe de învățare 

academică și socială. Învățarea prin cooperare nu este doar o  simpla organizare a elevilor în grupuri, 

ci reprezintă structurarea interdependenței pozitive în sensul că membrii grupurilor trebuie să știe 

că nu pot reuși decât împreună, că nu por atinge succesul dacă ceilalți nu-l ating. Înțelegem, așadar, 

că pentru a reuși să finalizeze realizarea obiectivelor, elevii trebuie să lucreze în grupuri, să 

valorifice în mod reciproc resursele și abilitățile, să evalueze ideile generate în cadrul grupului. 

Copiii înțeleg că, dacă în învățarea individuală erau orientați mai mult spre latura competitivă, în 

învățarea prin cooperare accentul cade pe colaborare, pe schimb de idei, pe susținere reciprocă în 

realizarea sarcinii. 

Strategiile de învățare cooperativă oferă elevilor posibilitatea de a învăța aplicând 

cunoștințele într-un mediu mai asemănător cu cel pe care îl vor întâlni în viața lor profesională 

viitoare. Profesorii au șansa de a lucra în vederea dezvoltării competențelor și abilităților de bază 

ale elevilor, care sunt valoroase pentru succesul elevilor în viață și muncă. Pentru a asigura 

interdependența pozitivă în timp ce lucrează, folosindu-se învățarea cooperativă, trebuie îndeplinite 

două cerințe: elevii ar trebui să se simtă de aceeași parte și sarcina ar trebui să necesite să lucreze 

împreună. Elevii din mediile de învățare cooperativă, comparativ cu cei din mediile de învățare 

individualiste sau competitive, obțin mai mult, raționează mai bine, câștigă o stimă de sine mai 

mare. 
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Astfel, pentru a crea un mediu în care să poată avea loc învățarea cooperativă, sunt 

necesare trei lucruri. În primul rând, elevii trebuie să se simtă în siguranță, dar și provocați. În al 

doilea rând, grupurile trebuie să fie suficient de mici încât toată lumea să poată contribui. În al treilea 

rând, sarcina la care lucrează împreună elevii trebuie să fie clar definită. 

Putem considera că, în învățarea prin cooperare diversitatea este sărbătorită și toate 

contribuțiile sunt apreciate; elevii sunt implicați în propria învățare, deoarece acest tip de învățare 

favorizează respectul și prietenia între diverse grupuri de elevi. Toată lumea reușește atunci când 

grupul reușește, pentru că sarcinile de învățare sunt creative, deschise și implică sarcini de gândire 

de ordin superior. 
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