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INTRODUCERE 

 

CunoȚtinȚele Ți abilităȚile dobândite prin minciuna procesului de 

învăȚământ pe baza dezvoltării societăȚii moderne. Astfel, progresia rapidă a 

lumii de azi are nevoie de a obȚine acelaȚi domeniu de cunoȚtinȚe Ți 

competenȚe în timp mai scurt Ți adăugarea de brand nou-altele. Acest lucru 

se poate întâmpla doar prin aplicarea de noi metode Ți abordări în sistemul 

educaȚional pentru a răspunde acestor nevoi. 

cunoȚtinȚe Ți abilităȚi de diferite complexitate de bază devin extrem 

de importante pentru includerea cetăȚenilor ca membri activi ai societăȚii. 

Rapoarte deficite de stat în domeniul competenȚei în special de cunoȚtinȚe 

Ți competenȚe în domeniul matematicii Ți ȚtiinȚelor naturale, care duc la 

probleme serioase în dezvoltarea umană Ți maturitate, cum ar fi problemele 

sociale, ignoranȚa socială, Țomajul, excluziunea socială, segregarea, etc. 

Acesta este motivul pentru care educaȚia este atât de important 

pentru individ Ți pentru societate în general. Procesul de învăȚământ se 

desfăȚoară în principal la Țcoală, iar Țcoala este instituȚia responsabilă 

pentru elevii pentru a obȚine că noi cunoȚtinȚe Ți competenȚe prin 

perioada de creȚtere a acestora. EducaȚia are nevoie de o nouă viziune Ți 

metode noi învăȚături în scopul de a preveni motive educaȚionale pentru 

abandonul Țcolar, cum ar fi mediul Țcolar Ți organizarea procesului de 

învăȚare. 

Mai mult decât atât, Metodologia de colaborare prezentat elaborat în 

cadrul proiectului Erasmus + este un instrument eficient pentru îmbunătăȚirea 
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competenȚelor de bază ale elevilor pentru îmbunătăȚirea cunoȚtinȚelor Ți 

abilităȚilor practice. 

 

 

 

PROIECTUL MATH MOTIVAȚIE ȚI 

 

Math & MotivaȚie proiect (M & M Project), №: 2017-1-BG01-КА201-

036220 este un proiect Erasmus + în conformitate cu AcȚiunea-cheie 2 - 

cooperarea pentru inovare Ți schimbul de bune practici, KA201 - Parteneriate 

strategice pentru învăȚământul Țcolar. Pentru a atinge obiectivele, proiectul 

reuneȚte parteneri din Țapte Țări: Bulgaria, CroaȚia, Italia, Polonia, 

Portugalia, Spania, Romania de la opt organizaȚii: Departamentul Regional de 

EducaȚie - Sofia-oraȚ, CunoaȚte Ți AsociaȚia Can (Bulgaria), Strojarska 

tehnička škola (CroaȚia), Istituto Statale E. Montale (Italia), Danmar Computers 

LLC (Polonia), _Escola Profissional do Alto (EPRALIMA) (Portugalia) Consultores 

Instalofi Levante SL (Spania), Asociatia pentru Dezvoltare Antreprenoriala, 

Pregatire Profesionala si transferuri TEHNOLOGIC (ADAPT) (România). 

M & M Proiectul a cunoscut o problemă urgentă de a participa în 

Europa în ceea ce priveȚte dificultăȚile de învăȚare, ceea ce duce la 

probleme de performanȚă Țcolară esenȚiale, Ți eventuala scădere de la 

Țcoală a tinerilor. Alte consecinȚe probabile ale acestui proces sunt de Țomaj 

sau underpayment, sărăcia, excluziunea socială Ți segregare. Proiectul M & M 

consideră că crearea de noi metode de învăȚare suplimentare faȚă de 

abordările tradiȚionale de învăȚământ va îmbunătăȚi rezultatele învăȚării în 

Europa a studenȚilor, va reduce rata de abandon Ți va creȚte nivelul de 

alfabetizare Ți numeraȚie abilităȚile elevului ale cetăȚenilor. 
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Obiectivul general al proiectului M & M se va realiza prin: 

• Aplicarea metodologiei de colaborare prezente Ți construirea de 

colaborare de învăȚare e-Tools după aceea, ea va servi ca un 

mediu online pentru profesori, vor fi utilizate de către elevi, cu 

accent puternic pe obȚinerea unor rezultate Țcolare, Ți va sprijini 

abordările moderne; 

• Dezvoltarea Ți testarea unui curriculum conform metodologiei de 

colaborare, va îmbunătăȚi matematică Ți ȚtiinȚe naturale 

cunoȚtinȚe Ți abilităȚi de alfabetizare; 

• Pregătirea unui set de instrumente pentru profesori, le va dota cu 

orientări metodologice privind modul de utilizare a metodei Ți 

informaȚii de colaborare cu privire la alte metode noi de încurajare 

a studenȚilor Ți motivaȚia. Setul de instrumente este de a include, 

de asemenea, curriculum-ul care vizează creȚterea matematică Ți 

ȚtiinȚe naturale, care vor alfabetizare fi testate în fiecare Țară în 

timpul training-uri naȚionale. 

 

 

 

METODOLOGIE COLABORATIV de matematică Ți ȚtiinȚă 

EDUCAȚIE NATURAL. DE CE ESTE DEZVOLTAT O NOUĂ 

METODOLOGIE? 

 

Predarea în domeniul matematicii Ți ȚtiinȚelor naturale este un proces 

dificil Ți complex. Profesorii posedă cunoȚtinȚe Ți competenȚe sistematice Ți 

să le îmbunătăȚească în mod constant. Aceasta fiind un element esenȚial, 

este de departe nu numai o condiȚie esenȚială pentru succesul de predare - 
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învăȚare. Dobândirea de cunoȚtinȚe fundamentale Ți abilităȚi practice, pot 

fi mai puȚin complicată atunci când ȚtiinȚele naturale Ți matematica sunt 

legate de alte domenii ale ȚtiinȚei. Astfel, am avea ca rezultat un proces care 

trebuie să fie echilibrat armonios într-o serie de aspecte: profesionale, 

metodologice, ȚtiinȚifice, pedagogice Ți psihologice. 

Armonia este o provocare în procesul de predare matematică sau 

ȚtiinȚe naturale, astfel încât îȚi pierde valabilitatea apar precum Ți probleme 

de toate tipurile, care afectează calitatea educaȚiei pentru studenȚi. Ca 

urmare a acestor specifice, realizarea principalelor obiective ale ȚtiinȚelor 

naturale contemporane Ți matematică de predare pentru a încuraja / facilita 

elevii să lucreze individual Ți să efectueze cercetări, pentru a dezvolta 

probleme abilităȚi de rezolvare Ți de a stimula gândirea creativă, se 

dovedeȚte a fi o provocare majoră în domeniul educaȚiei.   

Metodologia de predare matematică contemporană oferă o serie de 

moduri de a rezolva problema descrisă mai sus. Profesorii pot găsi căile lor în 

domeniile ȚtiinȚei Ți cercetării ȚtiinȚifice. Principiile didacticii sunt ideile 

fundamentale Ți abordările pe care se bazează de predare. Numele fiecărui 

principiu ilustrează sa caracteristică principală, cel mai bine cunoscut de către 

profesori de matematică Ți ȚtiinȚe naturale. În consecinȚă, fiecare ȚtiinȚă 

sau matematica profesor nu numai că trebuie să introducă date ȚtiinȚifice 

studenȚilor, dar Ți să se formeze în ele mod ȚtiinȚific specific de gândire, 

pentru a le ajuta să redescopere acele evenimente naturale Ți matematică 

care astăzi au dovezi ȚtiinȚifice. ȚtiinȚele naturii Ți matematică de predare 

trebuie să fie baza pentru extinderea în continuare a competenȚelor în acest 

domeniu, a studenȚilor la un nivel superior. 

Este unanim acceptat faptul că ȚtiinȚele naturale Ți cunoȚtinȚele de 

matematică Ți competenȚe sunt esenȚiale pentru toȚi - adulȚi, copii, 

studenȚi, persoane cu nivel Ți, persoanele care deȚin performanȚe slabe 

grade de învăȚământ superior Ți cele de alfabetizare mai mici. Maths pare a 
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fi un instrument de bază al tuturor ȚtiinȚelor. Cercetările arată că, în 

complexitatea crescândă a lumii în care trăim competenȚe matematice de 

bază, cum ar fi calcularea, de exemplu, sunt cele mai necesare pentru ca 

oamenii să funcȚioneze în mod adecvat. Calculul este utilizat în relaȚiile cu 

finanȚele personale Ți de prelucrare a datelor, cu privire la locul de muncă Ți 

în relaȚiile dintre oameni. 

CunoȚtinȚele de bază Ți set de competenȚe necesare în domeniul 

ȚtiinȚelor naturale Ți matematică reflectă în obiectivele principale ale 

ȚtiinȚelor naturale Ți educaȚia matematică, care sunt de a pregăti studenȚii 

pentru:   

• Rezolvarea problemelor; 

• Comunicare Ți motivare; 

1. RelaȚia dintre ȚtiinȚe Ți matematică naturale, precum Ți punerea 

în aplicare a acestora în practică; 

2. ȚtiinȚele naturii Ți alfabetizare matematică; 

3. Comprehensiune Ți evaluarea ȚtiinȚelor naturale Ți matematică; 

4. Luarea de decizii în cunoȚtinȚă de cauză. 

 

Cele mai multe dintre aceste obiective sunt imediat legate de 

cunoȚtinȚe Ți deprinderi de viaȚă generale, care este de aȚteptat pentru 

fiecare adult să posede Ți, prin urmare, pot învăȚa aceste altor persoane, 

indiferent de abilitatile si inteligenta. De aceea, încurajăm ȚtiinȚele naturale 

Ți matematică de învăȚare prin toate mijloacele. 

Metodologia de colaborare este o combinaȚie de metode de predare 

dovedite, cum ar fi învăȚarea auto / la egal la egal, elemente ale gamification 

Ți oglindită de învăȚare într-o metodologie care duce la încurajare Ți 

motivare. 
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Metodologia de colaborare va permite studenȚilor să înveȚe subiecte 

mai dificile, cu mai puȚine eforturi, motivaȚie va fi mai mare, mai bine climatul 

de clasă. Metodologia include check-marcarea realizările elevilor în timp ce ei 

rezolva problemele ei înȚiȚi, cu o implicare redusă a cadrelor didactice, care 

este într-o poziȚie a unui facilitator (sau mediator) a procesului de învăȚare a 

ajuta pe elevi să dobândească cunoȚtinȚe de la sine, mai degrabă decât 

lector care prezintă aceste cunoȚtinȚe. Aceste abordări stimulează 

participarea activă Ți spiritul creativ, de asemenea, exprimată de către 

studenȚii care nu sunt foarte entuziasmat de învăȚare Ți nu au demonstrat 

participarea activă înainte. 

Potrivit lui Vygotsky (1978) [1], studenȚii sunt capabile să îndeplinească 

la un nivel intelectual mai mari atunci când a cerut să lucreze în situaȚii de 

colaborare, decât atunci când a cerut să lucreze în mod individual. 

Diversitatea de grup în ceea ce priveȚte cunoȚtinȚele Ți experienȚa 

contribuie în mod pozitiv la procesul de învăȚare. În continuare, Bruner (1985) 

[2] susȚine că metodele de învăȚare prin cooperare pentru a îmbunătăȚi 

strategiile de rezolvare a problemelor, deoarece elevii se confruntă cu diferite 

interpretări ale situaȚiei date. 

 

 

 

CARE ESTE COLABORATIV METODOLOGIA? 

  

Metodologia de colaborare este o metodă eficientă, care este 

dezvoltat de către partenerii de proiect. Metodologia include combinarea 

metodelor de predare dovedite într-o singură metodologie complexă. Acesta 

combină trei metode de bază: învăȚarea auto / la egal la egal, elemente de 

gamification Ți oglindită de învăȚare într-o singură, care, în consecinȚă duce 
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la încurajare Ți motivare. Cu utilizarea acestuia elevii vor înveȚe subiecte mai 

dificile, cu mai puȚine eforturi, motivaȚie va fi mai mare, mai bine climatul de 

clasă. 

Metode de învăȚare Auto / Peer.ÎnvăȚarea reciprocă nu este o singură 

strategie, nediferenȚiat de învăȚământ. Aceasta cuprinde o matura largă de 

activităȚi. [3] Acestea variază de la modelul Proctor tradiȚional, în care tutorii 

elevilor de student la celulele de învăȚare mai inovatoare, în care elevii în 

aceeaȚi formă parteneriate an pentru a ajuta reciproc, cu atât conȚinutul 

cursurilor Ți preocupările personale. Alte modele implică seminarii de discuȚii, 

grupuri private de studiu, parrainage (un sistem amic) sau de consiliere, 

scheme de tip peer-evaluare, proiect de colaborare sau lucrări de laborator, 

proiecte in diferite dimensiuni (grupuri), în cascadă mentorat la locul de muncă 

Ți activităȚile comunitare. ÎnvăȚarea reciprocă ar trebui să fie reciproc 

avantajoase Ți implică schimbul de cunoȚtinȚe, idei Ți experienȚă între 

participanȚi. Acesta poate fi descris ca o modalitate de a trece dincolo de 

independent la învăȚarea reciprocă interdependente sau [4]. 

Elemente de gamification.Gamification se referă la aplicarea de 

elemente de design de joc pentru activităȚi non-joc Ți a fost aplicat la o 

varietate de contexte, inclusiv educaȚia [5]. Diferite elemente au fost folosite 

în gamification pentru a creȚte implicarea utilizatorului. Ca exemple ale 

acestor elemente el include puncte, insigne, leaderboards Ți poveste [6]. 

InstituȚiile de învăȚământ sunt interesate în gamification de educaȚie, în cazul 

în care educatorii crea medii de învăȚare gamified pentru a spori 

angajamentul cursantului Ți îmbunătăȚirea rezultatelor învăȚării [7-9]. Având 

în vedere potenȚialul gamification al educaȚiei, suntem interesaȚi în 

identificarea elementelor de design de joc care au fost folosite pentru a gamify 

educaȚie, precum Ți impactul asupra rezultatelor cursantului. Prin urmare, în 

această lucrare, examinăm literatura de specialitate privind gamification 
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educaȚiei Ți un raport de sinteză nostru constatărilor din literatura de 

specialitate. 

învăȚare Răsturnat. învăȚarea Răsturnat este o abordare pedagogică 

în care instruirea directă se mută din spaȚiul de învăȚare de grup la spaȚiul 

de învăȚare individuală, iar spaȚiul de grup rezultat este transformat într-un 

mediu de învăȚare dinamic, interactiv unde educatorul ghiduri elevii pe 

măsură ce aplică concepte Ți să se angajeze creator spre Materie. Conceptul 

de clasă a lovit uȚor a fost propus de Bergmann Ți Sams (2012). Ei au participat 

la cursuri de clasă Ți a oferit clipuri video online pentru a permite studenȚilor 

să urmărească Ți să examinaȚi conȚinutul de predare mai convenabil. Cu o 

astfel de strategie, au fost obȚinute rezultate semnificative, care le-a inspirat 

să-l folosească în continuare (de exemplu, instruirea prin clipuri video online) 

înainte de clase. În acest fel, elevii ar putea pregăti pentru cursuri de vizionarea 

video Ți, astfel, ar putea forma cunoȚtinȚele de bază înainte de clasă. Prin 

urmare, mai mult în clasă discuȚii sau practici ar putea fi efectuate pentru a 

angaja elevii în mai multe de învăȚare în profunzime Ți a le ajuta să se clarifice 

concepȚiile greȚite. [10] 

Metodologia de colaborare include realizările-marcare de verificare a 

elevilor, precum Ți, în timp ce îȚi rezolvă singuri problemele cu o implicare 

redusă a profesorului ca mediator (sau un student special, desemnat ca lider), 

care este un facilitator ajutând la elevi să găsească cunoȚtinȚe, mai degrabă 

decât lector dând cunoȚtinȚe. Aceste abordări vor stimula participarea 

activă Ți spiritul creativ exprimat, de asemenea, de către studenȚii care nu 

sunt foarte entuziast în procesul de învăȚare Ți nu au demonstrat participarea 

activă înainte. 
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IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR 

 

Următorii factori trebuie să fie conforme atunci când se utilizează 

Metodologia de colaborare în planificarea procesului de învăȚământ: 

• Copiii Ți elevii care au dificultăȚi în achiziȚionarea anumitor tipuri de 

cunoȚtinȚe Ți abilităȚi rapid;   

• Nivelul actual de pregătire în domeniul ȚtiinȚelor naturale Ți 

disciplinele matematică; 

• Cele person`s nevoi specifice de socializare; 

• Argumentare Ți dovada că există o legătură între conȚinutul de joc 

sau activitatea particulară Ți viaȚa reală sunt necesare; 

• Punerea în aplicare a beneficiilor menȚionate au nevoie de 

facilitare.    

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAREA NEVOILOR 

 

Principalul grup Țintă sunt elevi cu dificultăȚi de învăȚare în domeniul 

ȚtiinȚelor naturii Ți matematică. Este util să se ia în considerare dificultăȚile 
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care ar putea fi ameliorate prin punerea în aplicare a metodologiei. Aici sunt 

câȚiva factori posibili care definesc tipul de dificultăȚi de învăȚare:   

• Factori de limbă.  Problemele de limbă sunt în mod explicit vizibile în 

procesul de predare ȚtiinȚelor naturale Ți matematică atunci când 

studenȚii se luptă să se utilizeze o terminologie, definiȚii Ți simboluri 

caracteristice pentru disciplinele, atunci când acestea nu pot 

matematică prezente / ȚtiinȚe naturale Ți noȚiuni nu pot sau abia 

înȚeleg explicaȚii. Ei au dificultăȚi în utilizarea Ți înȚelegerea 

limbajului ȚtiinȚifice formale.   

• factori cognitivi. Ele ar putea fi legate de percepȚii, memorie, 

atenȚie sau de gândire. 

• Factori meta-cognitive. Factori meta-cognitive sunt legate de a fi 

conȚtienȚi de competenȚe, strategiile, resursele necesare pentru a 

finaliza o sarcină, precum Ți abilitatea de a utiliza mecanisme de 

auto-reglementare. StudenȚii care au probleme meta-cognitive se 

confruntă cu greutăȚi atunci când trebuie să aleagă Ți să utilizeze 

strategii eficiente de învăȚare. Jocurile pot furniza instrumentele 

pentru a face cu astfel de dificultăȚi.   

• Factori kinestezic. Factorii kinestezic includ memoria simbolului 

însoȚite de anumite informaȚii (memoria vizuală Ți kinestezic). 

Acestea includ, de asemenea, percepȚia vizuală Ți de transfer 

(copiere). Indicatorii pentru astfel de probleme sunt uȚor de 

recunoscut: simboluri în formă de prost, de control negativ asupra 

spaȚiului dintre litere Ți cuvinte, petrece mai mult timp pe sarcini, 

evitând forme scrise. 

• Factorii sociali Ți emoȚionale. Acestea acoperă o gamă largă, 

inclusiv relaȚiile cu adulȚii, cooperare, de auto-evaluare, jocuri etc. 

pot ajuta profesorii se ocupe de aceste probleme.     
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• Learning obiceiuri. „Obiceiurile de învăȚare“ se referă la modul în 

care indivizii observă Ți participă la procesul de a studia, auto-

disciplina Ți motivaȚia, stabilirea obiectivelor, angajarea în 

activităȚi de învăȚare Ți luând provocări.   

• ExperienȚa anterioară. În cazul în care experienȚa anterioară 

negativ, elevul refuză să se implice în activităȚi de învăȚare. Jocurile 

pot fi mijlocul de rezolvare a problemei.   

 

 

 

OBIECTIVELE EDUCATIVE Ți competenȚele 

 

Metoda de colaborare în dobândirea de cunoȚtinȚe Ți dobândirea 

de competenȚe în special în procesul de învăȚare nu este un scop în sine, 

completează alte metode de predare. Atunci când este utilizat în mod 

corespunzător, aceasta joacă un rol major în construirea personalităȚii elevului 

în aspectul cognitiv, emoȚional Ți comportamental.   

• Metoda de colaborare aduce bucurie, satisfacȚie Ți încredere. 

Elevii învaȚă să gestioneze Ți să ia iniȚiativa. Este o activitate 

serioasă liber de restricȚii Ți limitări interioare, Ți cel mai important, 

nu este considerată impusă, ci după cum este necesar. 

• Metoda de predare în colaborare ajută la îmbunătăȚirea 

comunicării dintre cadrele didactice pe de o parte Ți comunicarea 

între elevi pe de altă parte. Aceasta stimulează dezvoltarea, în 

general, Ți încurajează gândirea independentă, dezvoltă 

imaginaȚia creativă Ți contribuie la formarea abilităȚilor de 

organizare. 
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• Metoda de colaborare într-o abordare centrată pe elev axat pe 

studenȚi fiind partea activă, creȚte calitatea de cunoȚtinȚe, 

aptitudini Ți competenȚe care le obȚine; se dezvoltă gândirea 

critică Ți creativitatea; creează atitudine pozitivă Ți interesul pentru 

alte activităȚi intelectuale Ți de învăȚare; încurajează atât 

concurenȚa Ți cooperarea între elevi; dezvoltă abilităȚi de auto-

reglementare, auto-control Ți de auto-evaluare; Îi învaȚă cum să 

fie jucători de echipă; elevii învaȚă să fie responsabil, respectuos, 

Ți capabil să recunoască meritele lor ale partenerilor. 

 

 

 

NATURA METODEI COLABORATIV 

 

Conceptul de învăȚare colaborativă (grupare Ți asociere a 

studenȚilor în scopul de a atinge un obiectiv academic) a fost pe larg 

cercetate Ți susȚinut în toată literatura de specialitate. Termenul de „învăȚare 

în colaborare“ se referă la o metodă de instruire, în care elevii de la diferite 

niveluri de performanȚă lucrează împreună în grupuri mici spre un scop 

comun. StudenȚii sunt responsabili unul pentru altul învaȚă precum Ți propria 

lor. Astfel, succesul unui student îi ajută pe ceilalȚi elevi să aibă succes. 

SusȚinătorii învăȚării colaborative susȚin că schimbul activ de idei în 

cadrul unor grupuri mici, nu numai că măreȚte interesul în rândul 

participanȚilor, dar promovează, de asemenea, gândirea critică. Potrivit lui 

Johnson Ți Johnson (1986) [11], există dovezi convingătoare că echipele de 

cooperare atinge la niveluri mai ridicate de gândire Ți să păstreze informaȚiile 

mai mult decât studenȚii care lucrează în liniȚte ca indivizi. ÎnvăȚarea în 

comun oferă studenȚilor posibilitatea de a se angaja în discuȚii, să îȚi asume 
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responsabilitatea pentru propria lor învăȚare, Ți astfel să devină gânditori 

critice. [12] 

Progresele tehnologice Ți schimbările în infrastructura organizaȚională 

pune un accent mai mare pe lucrul în echipă în cadrul forȚei de muncă. 

Lucrătorii trebuie să fie capabili să gândească creativ, să rezolve probleme Ți 

să ia decizii în echipă. Prin urmare, dezvoltarea Ți îmbunătăȚirea abilităȚilor 

de gândire critică prin învăȚarea colaborativă este unul dintre obiectivele 

principale ale tehnologiei educaȚiei. Prezenta cercetare a fost conceput 

pentru a studia eficacitatea învăȚării colaborative care se referă la rezultatele 

învăȚării la nivel de colegiu, pentru studenȚii în tehnologie. 

Metoda de colaborare introdusă este în deplină concordanȚă cu 

motivele creării metodei descrise la punctul 2.1 .: 

• Rezolvarea problemelor; 

• Comunicare Ți motivare; 

• RelaȚia dintre matematică Ți punerea sa în aplicare practică;     

• Pregătirea de oameni matematic alfabetizaȚi; 

• Comprehensiunea Ți evaluarea matematică; 

• Luarea de decizii în cunoȚtinȚă de cauză. 

 

Pentru învăȚarea de colaborare pentru a fi eficiente, tutorele trebuie 

să vezi de predare ca un proces de dezvoltare Ți îmbunătăȚirea capacităȚii 

studenȚilor de a învăȚa. Rolul tutorelui nu este de a transmite informaȚii, ci 

pentru a servi ca un facilitator pentru învăȚare. Acest lucru implică crearea Ți 

gestionarea experienȚe de învăȚare semnificative Ți stimularea gândirii 

elevilor prin probleme din lumea reală. 
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DESCRIERE GENERALĂ A PROCESULUI METODA COLABORATIV 

 

Abordarea colaborare necesită grupuri să vină împreună pentru a 

împărtăȚi cunoȚtinȚele Ți ideile lor, pe o anumită zonă de îmbunătăȚire. 

Subiectul ar putea fi pe noi cunoȚtinȚe sau o zonă elevii au deficite specifice. 

Formatul de bază se concentrează participanȚilor pe o arie identificată de 

îmbunătăȚire bazată pe evaluarea frecventă. 

Un grup de elevi este oferit un test conectat la un subiect sau un subiect 

pe care acestea sunt în prezent de învăȚare Ți care se confruntă cu dificultăȚi 

sau este ales la întâmplare pentru sarcina. Acest grup poate fi format dintr-o 

singură clasă sau clase. Pe schema acestui grup este prezentat de forma „A“ 

Cadrul de bază al aplicării metodei Collaborative este: 
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Test 

Test 

 

PREZENTAREA Ideea 
generală 
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1. Pentru a testa abilităȚile de lucru în echipă Ți cunoȚtinȚe pe tema 

dată.Testul este formală Ți include întrebări de bază cu privire la un 

subiect de curent (în schema - Forma - test). Aceasta ar putea 

include câteva întrebări simple, care estimează cunoȚtinȚele Ți 

abilităȚile de bază ale elevului cu uȚurinȚă. Testul ar trebui să fie 

estimat cu uȚurinȚă prin criterii măsurabile corespunzătoare 

greutatea întrebărilor sau a sarcinilor date. Ulterior, elevii sunt 

clasificate în funcȚie de rezultatele lor. Testul este pregătit în prealabil 

de către profesor în faza de pregătire a activităȚii. În prealabil, 

profesorul ar trebui să fie conȚtienȚi de abilităȚile de lucru echipă de 

studenȚi, deȚi testarea psihologică suplimentară. 

2. Pentru a forma grupuri. În funcȚie de numărul de elevi reprezentaȚi 

de rezultatele testului lor grupa „A“ Ți, ei sunt împărȚiȚi în grupuri (pe 

schema - grupa C1, C2, C3 ...). De obicei, ar trebui să existe două sau 

trei grupe. Cel mai bine clasate studenȚi sau elevi (pe schema - 

Grupul B1, B2, B3 ...), în funcȚie de numărul de grupuri alese sunt aȚa-

numitele liderii grupurilor, deoarece aceȚti studenȚi sunt mai 

competente pe acest subiect. Este posibil ca un grup să aibă mai 

mult de un lider (pe schema - grupa B1, B2, B3, ...). Este foarte 

important ca elevii nu Țtiu cine este liderul, ca asa numitul lider are 

rezultate de top de rating. În funcȚie de planul de lecȚie acei 

studenȚi, numiȚi în calitate de lideri ar putea fi numite tutori. De 

exemplu, în cazul în care subiectul este matematică, lecȚia este 

„Raportul Ți procentul“ Ți metoda de colaborare include probleme 

legate de ratele dobânzilor, profit, etc, liderul grupului ar putea fi 

numit bancher Ți membrii ai grupului - angajaȚii băncii. Profesorul 

gestionează grupurile Ți defineȚte rolurile liderilor Ți elevii regulate în 

cadrul fiecărui grup. Mai multe posibilităȚi sunt prezentate pe larg la 
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descrierea activităȚilor metodei de învăȚare reciprocă. Alegerea 

metodei corespunzătoare variază în activitatea curentă. 

3. În faza de pregătire profesorul sprijină liderii grupurilor prin furnizarea 

de orientări, materiale didactice adecvate Ți a unui plan de lecȚie. 

4. Există câteva lecȚiicare durata este mai mare decât timpul 

disponibil. În acest caz, opȚional, lecȚia poate fi împărȚită în părȚi 

în funcȚie de numărul de grupe Ți acele părȚi pot fi atribuite 

grupurilor. Fiecare grup cercetează partea respectivă, face anumite 

activităȚi. La „Prezentarea ideii generale“ etapa (A se vedea 

schema) prezentatorul ales de fiecare grup dă o explicaȚie a părȚii 

sau a activităȚilor date. 

5. În ceea ce priveȚte fiecare activitate, Profesorul trebuie să ia în 

considerare Ți să se asigure următoarele reguli: Este o activitate de 

echipă, echipele sunt formate din reprezentanȚi ai grupurilor, în 

scopul de a stimula gândirea creativă, elevii nu au voie să numai de 

ceas - toată lumea ar trebui să ia participarea activă în activitate. 

6. Partea principală a activităȚii. După gruparea liderului, el tutelează 

grupul sub observaȚie a cadrelor didactice. În conformitate cu 

modelul de învăȚare la egal la egal, elevii cu deficite să înveȚe, 

practica Ți de a dobândi cunoȚtinȚele Ți abilităȚile în conformitate 

cu principalele obiective ale planului de lecȚie. Prin elementele 

gamification în activităȚile elevii învaȚă în mod natural, ele 

motivează reciproc etc. Ți prin învăȚarea oglindită se apropie de 

spaȚiul de învăȚare se mută de grup în spaȚiul de învăȚare 

individuală, iar spaȚiul de grup rezultat este transformat în mod 

dinamic. La sfârȚitul activităȚii echipei (grupului) ar trebui să vină cu 

o soluȚie unanimă a problemei. Fiecare echipă prezintă o soluȚie la 

problema dată. Rolul teacher`s este de a facilita Ți să provoace elevii 

să discute Ți să analizeze soluȚiile sugerate de ei. 
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7. La sfârȚitul activităȚiiprofesorul aplică un formular de testare pentru 

a diagnostica efortul de colaborare a echipelor. Testul arată nivelul 

de cunoȚtinȚe Ți abilităȚi de achiziȚie pe acest subiect. Cu 

condiȚia ca 75% dintre elevii trec testul, metoda este considerat un 

succes. Este important ca liderii sunt acordate pentru eforturile lor, de 

asemenea. 

8. Timpul optim pentru fiecare fază a procesului. Deoarece durata 

claselor de studenȚi variază Ți timpul pe un anumit subiect este 

diferit, durata activităȚilor este dat în procente: 

• Testul iniȚial de cunoȚtinȚe cu privire la acest subiect ar trebui să 

fie de 10%; 

• Profesorul formează echipele Ți defineȚte rolurile - 10%; 

• Echipele lucrează la problema - 40%; 

• Echipele prezintă soluȚiile lor Ți a discuta - 30%; 

• Profesorul testează nivelul final de cunoȚtinȚe pe tema - 10%. 

 

Conform acestui calendar, o lecȚie de 60 de minute de activitate are 

următoarele faze: 

• Testul iniȚial al cunoȚtinȚelor pe subiect - 6 minute (10%); 

• Profesorul formează echipele Ți defineȚte rolurile - 6 minute (10%); 

• Echipele lucrează la problema - 24 minute (40%); 

• Echipele prezintă soluȚiile Ți vor discuta - 18 minute (30%); 

• Profesorul testează nivelul final al cunoȚtinȚelor pe subiect - 6 

minute au (10%). 
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Mijloace Ți metode 

 

Metoda de colaborare include recomandate tehnici de succes Ți 

abordări care vizează:   

• CreaȚi interes Ți iniȚiativă de ajutor. O lecȚie este o secvenȚă de 

opȚiuni interesante. Prin implicarea elevilor într-o astfel de motivare 

a proceselor de gândire Ți ar trebui să fie stimulată.   

• UtilizaȚi avantajele metodei de colaborare pentru a „câȚtiga“ cel 

care învaȚă pentru cauza învăȚării experimentale Ți activă. 

• InteracȚiunea în cadrul metodei de colaborare facilitează o mai 

bună înȚelegere a obiectelor, noȚiuni Ți procese. 

• Socializarea participanȚilor bazate pe elementul competitiv. 

Metoda prin colaborare reprezintă o parte din viaȚa de zi cu zi. 

Acest lucru este important mai ales pentru persoanele mai puȚin 

alfabetizate, pentru că problema lor ar putea rezulta din lipsa unor 

abilităȚi sociale legate de situaȚiile din viaȚa reală. În cele mai 

multe probleme de matematică există elemente care se 

conectează ȚtiinȚa cu viaȚa reală.   

• Crearea unui mediu fericit Ți vesel în clasă. Factorul de bucurie este 

un atribut dorit pentru procesul de învăȚare. 

• Scopul activităȚii (structura, reguli, echipamente, setarea problemă, 

etc) este de a dezvolta metoda de predare specifice. Elementele 

componente ale unei activităȚi pot fi folosite pentru a rezolva 

problemele Ți de a da idei pentru gândire strategică Ți de critică.     
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O trăsătură caracteristică a metodei este că se evită elementul de 

presiune în organizarea procesului de învăȚare Ți de activare a puterilor 

mentale, care rezultă din scopurile principale ale fiecărui joc - distracȚie Ți de 

divertisment. Alte beneficii de jocuri sunt de socializare, de învăȚare, 

îmbunătăȚirea comunicării. 

Punerea în aplicare a jocurilor în cadrul diferitelor activităȚi în procesul 

de învăȚare este împuternicit de fantezie si imaginatie. Fiecare joc în interiorul 

sau în afara instituȚiilor de învăȚământ are un scop didactic, educaȚional Ți 

comportamental. 

Atunci când sunt incluse în mod corespunzător în procesul de 

educaȚie, jocuri joacă un rol esenȚial în construirea personalităȚii elevului nu 

numai în cognitiv, ci Ți în aspectul emoȚional Ți comportamental. Jocuri aduc 

bucurie, satisfacȚie Ți încredere. Elevii învaȚă să gestioneze Ți să ia iniȚiativa. 

Este o activitate lipsită de restricȚii Ți limitări interioare, Ți cel mai important, nu 

este considerată impusă, ci după cum este necesar. 

Jocul de rol (poziȚia unui lider, poziȚia unui membru al unei echipe) 

înseamnă că studenȚii se pune în locul altora, cred ca si alte persoane, se 

comportă ca Ți alte persoane în situaȚii problematice. Jocul de rol este o 

strategie excelenta de a exersa abilităȚile, să câȚtige experienȚă cu privire la 

modul în care acȚionează oamenii în situaȚii similare în viaȚa reală; creȚte 

empatie altor oameni Ți toleranȚă la punctul lor de vedere; să înȚeleagă 

propriile sentimente a studenȚilor. 

Prin inter pares elevii de predare sunt instruiȚi Ți motivaȚi să se angajeze 

în desfăȚurarea activităȚilor formale sau informale educaȚionale cu elevii la 

vârsta lor (cu studii sau interese similare) pentru o anumită perioadă de timp, 

sa concentrat pe dezvoltarea Ți schimbarea de atitudini, credinȚe Ți abilităȚi 

în sfera drepturilor omului Ți împotriva discriminării. 
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Rolul adulȚilor în acest proces este de a identifica lideri motivaȚionale 

reale într-un grup de colegi, pentru a le instrui Ți să asigure condiȚiile pentru 

punerea în aplicare a programului. În a doua etapă adulȚi joacă un rol mai 

pasiv de facilitatori ai procesului de predare. Orice încercare de a prelua 

controlul va discredita profesorii tineri în ochii colegilor lor. Trust Ți ajutor discret 

în numele adulȚilor sunt caracteristici cheie ale proiectelor de succes de acest 

gen.   

Metoda de joc, ca parte dintr-o anumită activitate este una dintre cele 

mai populare Ți intrigante în rândul copiilor în procesul de educaȚie. Aceasta 

înseamnă că, copiii să se distreze în timp ce studia. Obiect împreună cu 

exemple de diferite tipuri de comportament pune fundamentele acestor 

abordări. Metoda are o autonomie de student. 

Pentru învăȚarea de colaborare pentru a fi eficiente, instructorul 

trebuie să vezi de predare ca un proces de dezvoltare Ți îmbunătăȚirea 

capacităȚii studenȚilor de a învăȚa. Rolul liderului este de a nu transmite 

informaȚii, ci pentru a servi ca un facilitator pentru învăȚare. Acest lucru 

implică crearea Ți gestionarea experienȚe de învăȚare semnificative Ți 

stimularea gândirii elevilor prin probleme de viaȚă reale. 

studii de cercetare viitoare trebuie să investigheze efectul diferitelor 

variabile în procesul de învăȚare de colaborare. compoziȚie Grupa: 

eterogene versus selecȚie omogenă, de grup Ți dimensiunea, structura 

învăȚării colaborative, cantitatea de intervenȚie a cadrelor didactice în 

procesul de învăȚare de grup, diferenȚele în preferinȚa pentru învăȚarea 

colaborativă asociate cu sexul Ți etnia, precum Ți diferenȚele în preferinȚele 

Ți, eventual, eficacitate datorită învăȚării diferite stiluri, toate de anchetă de 

merit. De asemenea, o analiză a psiho- discuȚiile de grup va dezvălui 

informaȚii utile. 
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ANEXE 

Planuri de lecȚii 

 


