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SESIUNE NAȚIONALĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI
METODICE
TEMA: ,,Învățarea colaborativă în grădiniță”
Comisia de organizare:
Grădiniţa cu PP „Norocel” Negrești
Grădiniţa cu PN „Prichindel” Negrești
Grădiniţa cu PN Nr.2 Negrești
Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Primăria Orașului Negrești
Grădiniţa cu PP nr. 22 Botoşani
Grădiniţa cu PS ,,Agricola” Bacău
Grădiniţa cu PP “Crai Nou” - structura Şcolii Gimnaziale “ Mihail Sadoveanu” Bacău
Grădiniţa cu PP NR. 39 Brăila
Grădiniţa cu PP NR. 12 Iaşi
Grădiniţa cu PN Moldova Suliţa – structura Şcolii Gimnaziale Moldova Suliţa, jud.
Suceava
Grădinița nr.7 Mangalia
Gradinita cu P.P. Nr. 14 Timisoara
Colegiul National „Iosif Vulcan” structură Gradinita cu P.P. Nr. 27 „Voinicel” Oradea
CSEI „Primavara” Resita
Gradinita Nr. 273 Bucuresti
Scoala Gimnaziala „Take Ionescu” structura Gradinita cu P.P. Cozia
Gradinita cu P.P. „Step by step” Galati
Scoala Gimnaziala Novaci Gorj
Scoala Gimnaziala Rona de Sus Maramures
Gradinita cu P.P. Vetis –Satu Mare
Liceul de arte „S. Toduta” Deva
Scoala Gimnaziala Ghergheasa structura Gradinita cu P.N. Salcioara
Scoala Gimnaziala Vranesti-Calinesti
Gradinita cu P.P. Nr.2 Targu Neamt
Gradinita cu P.N. Varadia de Mures
Gradinita cu P.P. „Primii pasi” Nr. 10 Brasov
Scoala Gimnaziala Nr.6 Suceava

Gradinita cu P.P. Nr.2 Aiud
Gradinita cu P.P. „Casuta fermecata” Gherla
Gradinita cu P.N. Parava

ARGUMENT
Invatamantul romanesc se confrunta cu probleme din ce in ce mai complexe, care
necesita un nou mod de gandire, idei noi, informatii noi si bineinteles, un nou mod de a
invata “Analfabetul de maine nu vamai fi cel care nu stie sa citeasca, ci cel care nu
a invatat sa invete”(Herbet Gerjuooy, apud.A.Toffler, 1973, pag 402).
Una dintre temele abordate frecvent de către teoreticienii şi practicienii educaţiei
o reprezintă învăţarea prin cooperare. „Învăţarea prin cooperare” este o strategie de
instruire structurată şi sistematizată, în cadrul căreia grupe mici lucrează împreună
pentru a atinge un ţel comun.
Au apărut diverse „denumiri pentru a ilustra munca colaborativă de învăţare în
grup, cum ar fi: învăţarea prin cooperare, învăţarea colaborativă, învăţarea colectivă,
învăţarea comunitară, învăţarea reciprocă, învăţarea în echipă, studiu de grup, studiu
circular. Cooperarea (conlucrarea, munca alături de cineva), presupune colaborarea
(participarea activă la realizarea unei acţiuni, bazată pe schimbul de propuneri, de idei).
Cu toate că cele două noţiuni sunt sinonime, putem face unele delimitări de sens,
înţelegând prin colaborare „o formă de relaţii între elevi, ce constă în soluţionarea unor
probleme de interes comun, în care fiecare contribuie activ şi efectiv” ( Handrabura,
Loretta, 2003) şi prin cooperare „o formă de învăţare, de studiu, de acţiune reciprocă,
interpersonală/intergrupală, cu durată variabilă care rezultă din influenţările reciproce
ale agenţilor implicaţi” (Handrabura, Loretta, 2003). Învăţarea prin cooperare
presupune acţiuni conjugate ale mai multor persoane (elevi, cadre didactice) în
atingerea scopurilor comune prin influenţe de care beneficiază toţi cei implicaţi.
„Colaborarea se axează pe relaţiile implicate de sarcini, iar cooperarea pe procesul de
realizare a sarcinii.” (Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, 2006).
Se poate spune că „învăţarea prin colaborare integrează învăţarea prin
cooperare.” (Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, 2006) .
Grădiniţa modernă promovează învăţarea colaborativa ca formă superioară de
interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din
partea tuturor, îndreptat spre acelaşi scop. Demersul de realizare a sarcinilor se
realizează prin colaborare. Este împărtăşită părerea că toţi pot oferi alternative
valoroase de soluţionare a problemei dacă sunt ajutaţi.

Ca una dintre activităţile caracteristice copilului de vârstă preşcolară, jocul- în
varietatea formelor sale- a devenit una dintre principalele metode extrem de eficiente în
munca instructiv –educativă. Ca metodă, valorifică avantajele dinamicii de grup,
independenţa şi spiritul de cooperare, participarea efectivă şi totală la joc, angajează şi
copiii timizi, creşte gradul de coeziune în colectivul grupei.
Colaborarea a fost şi este utilizată în jocurile de rol, jocurile de creaţie, jocurile
didactice, jocurile de mişcare. În joc copiii îşi asumă sarcini, roluri, fiecare cooperând în
felul său cu colegii pentru finalizarea obiectivului propus şi pentru obţinerea satisfacţiei
finale.
In concluzie învăţarea colaborativă poate fi la îndemâna fiecărei educatoare, cu
condiţia ca, încă din etapa de proiectare a activităţilor, să vizeze tematici adecvate şi să
pună la dispoziţia copiilor materiale corespunzătoare.
Colaborarea înseamnă înainte de toate un câştig în planul interacţiunii dintre
preşcolari generând sentimente de acceptare şi simpatie. Departe de a genera conflicte,
ea instaurează buna înţelegere, armonia şi stimulează comportamentele de facilitare a
succesului celorlalţi.
Scop:
Promovarea şi încurajarea iniţiativelor de succes în rândul cadrelor didactice,
crearea oportunităţii unui schimb de experienţă, valorificarea experienţelor obţinute în
cadrul procesului instructiv-educativ în vederea creşterii calităţii în învăţământul
preşcolar.
Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi didactice desfăşurate de cadrele
didactice din ţară pe tema ,, Învățarea colaborativă în grădiniță”
Grup ţintă:
Educatoare din învăţământul preşcolar din judeţele: Vaslui, Bacău, Botoşani, Brăila,
Iaşi, Suceava, Constanța, Braşov, Călăraşi, Galaţi, Botoşani, Brăila, Iaşi, Suceava,
Timis, Bihor, Caras Severin, Bucuresti, Valcea, Galati, Gorj, Maramures, Satu Mare,
Hunedoara, Buzau, Arges, Neamt, Arad, Brasov.
Data şi locul de desfăşurare:
27.05.2016, Grădiniţa cu PP „Norocel” Negresti
Programul zilei:
a)
9.30 – 10.00 - primirea invitaţilor şi a participanţilor, vizionarea expoziţiei
de fotografie cu aspecte din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului;
b)
10.00 – 10.30 - deschiderea oficială a activităţii;

c)
10.30- 12.30 - lucrările sesiunii de referate şi comunicări metodice;
d)
12.30 – 13.00 - pauză;
e)
13.00 – 14.00– concluzii finale, premierea.
Produs final:
Auxiliar didactic: CD cu ISSN - “Exemple de bune practici privind învățarea
colaborativă în grădiniță”.
Secţiuni:
1. Referate şi comunicări ştiinţifice care să vizeze tema simpozionului.
2. Exemple de bună practică (scenarii didactice, proiecte educaţionale, proiecte pentru
opţionale).
Condiţii de participare:
- se recomandă ca lucrările să abordeze aspecte practice ale temei care pot fi valorificate
ulterior şi de către alţi participanţi
Înscrierea participanţilor : pe baza fişei de înscriere, alături de lucrare se trimite şi
materialul pregătit pentru publicare până la data de 6 mai 2016, pe adresele de email:
kryssty24@yahoo.com, laremi05@yahoo.com
Nu se percepe taxă de înscriere!
Lucrarea tehnoredactată cu font Times New Roman, corp de literă 12, cu
caractere româneşti, tehnoredactată la un rând, trebuie să cuprindă titlul lucrării,
numele autorului (max 2 autori), unitatea şcolară, şi va avea cel mult 4 pagini.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării în ordinea următoare: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul apariţiei;
Lucrările sesiunii de referate şi comunicări metodice se vor desfăşura la sediul
Grădiniţei cu PP „Norocel” Negresti, pe data de 27.05. 2016 începând cu ora 9,30.
Timp de prezentare pentru fiecare participant: max 10 minute.
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.
LUCRĂRILE, CARE NU VOR ÎNDEPLINI CONDIŢIILE DE MAI SUS, NU VOR FI
PUBLICATE.

Perioada de înscriere 01.04 2016 - 06.05. 2016
Pentru participările indirecte, mapa simpozionului va fi trimisă prin poştă, la
adresa specificatã în fişa de înscriere până la data de 03.06.2016.
Persoane de contact:
Bordianu Cristina - 0747270225
Iacob Mirela - 0743816609

ANEXA
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SESIUNE NAȚIONALĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI
METODICE
,,INVAȚAREA COLABORATIVĂ ÎN GRĂDINIȚĂ”

Date despre participant(i):
Nume:..................................................................................................................
Prenume: ............................................................................................................
Adresa:
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
Localitatea:..........................................................................................................
Judeţ:...................................................................................................................
Telefon:...............................................................................................................
Adresã de e-mail:.................................................................................................
Unitatea şcolară:.................................................................................................
Date despre lucrare:
Tema lucrării:.....................................................................................................
...........................................................................................................................
Mod de participare:
direct……
indirect…

