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Abstract— In this article I briefly review  what computer-

supported collaborative learning is; I talk about different 

elements for CL, a few principles of using CL and what is a 

Collaborative Virtual Environment (CVE).      

 

 
Index Terms—E/Learning, Computer-supported collaborative 

learning: CSCL, Collaborative Virtual Environment: CVE  

 

I. INTRODUCERE 

ontextul educațional românesc s-a schimbat sub acțiunea 

factorilor socio-politici determinați de relațiile cu țările 

din vest. Modelul vest-european de educație ce a schimbat 

paradigma de învățare bazată pe retenție progresivă de 

informație în paradigma de învățare bazată pe învățare 

experiențială (dobândire de competențe) și interacțiune 

socială. 

 Prezentul articol vizează conceptul de învățare colaborativă.  

II.  ÎNVĂȚAREA COLABORATIVĂ (CL) 

A. Definiții 

 

Ce este învățarea colaborativă? 

(Computer-supported collaborative learning - CSCL)  

CSCL este o subramură a ştiinţelor educației care este 

preocupată cu studierea modului în care oamenii pot să înveţe 

împreună mediați de sisteme de calcul . 

Panitz a conceput o definiție similară adăugând doar faptul 

că  profesorul trebuie sa controleze mediul educațional după 

documente planificatoare cu obiective foarte clare. Kagan a 

dezvoltat subiectul adaugând activității de învățare o 

componentă de direcționare a interacțiunii sociale. Johnson, 

Johnson și Holubec (1993) spun că învățarea colaborativă 

conduce la maximizarea învățării pentru toți actorii 

educaționali. Slavin (1996) subliniază elemntul definitoriu al 

colaborării: munca în echipă și scopuri comune ale echipei. 
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După G. Stahl [et. al], citat în Traian Rebedea – “Învățarea 

Colaborativă”, “este important ca CSCL să fie privită ca o 

viziune asupra posibilităţilor pe care le ascund calculatoarele 

şi asupra direcţiilor de cercetare ce ar trebui urmate, mai 

degrabă decât un grup bine stabilit de practici de laborator şi 

de predare acceptate la scară largă”   .  

B. Evoluția CSCL 

 

Mai multe proiecte avangardiste precum: proiectul ENFI - 

Universitatea Gallaudet, proiectul CSILE - Universitatea  din 

Toronto şi proiectul „5th Dimension”- Universitatea din 

California - au condus la conceptul CSCL. Toate cele trei 

proiecte au inclus și testat noi modalități de a dezvolta citirea 

și scrierea prin intermediul tehnologiei. 

Proiectul ENFI a condus la unul din primele softuri de 

comunicare prin text (actualul chatt-ing) "CSCWriting" 

(Gruber, Peyton & Bruce, 1995). 

Proiectul CSILE (Computer Supported Intentional Learning 

Environment - Mediu de învăţare intențional mediat de  

sisteme de calcul), cunoscut mai târziu ca Forum de cunoştinţe 

(Knowledge Forum) a modelat o nouă pedagogie pentru 

revizuirea sălilor de clasă sub formă de mici comunităţi ce 

dezvoltă cunoştinţe. 

Proiectul “5thD” a fost dezvoltat în ideea de a dezvolta 

abilități pentru citire și scriere.  

Toate aceste proiecte au utilizat sistemele de calcul şi 

tehnologia informaţiei în scopul dezvoltării educației şi au 

introdus activităţi noi de organizare socială în cadrul instruirii. 

Astfel, s-au pus bazele CSCL. Un seminar din 1989 de la 

Maratea, Italia este considerat momentul de început al CSCL 

deoarece a fost prima întâlnire publică internaţională care a 

propus termenul de "învăţare colaborativă sprijinită de 

calculator". Prima conferinţă CSCL a fost organizată în SUA 

în anul 1995 marcând o suită de multe alte conferințe anuale ce 

au urmat și are au dezvoltat domeniul. 

Între cele mai cunoscute lucrări de specialitate putem nota: 

Brufee - Învăţarea colaborativă(1993), Crook - Calculatoarele 

şi experienţa colaborativă a învăţării (1994), Dillenbourg - 

Învăţarea colaborativă: Abordări cognitive şi computaţionale 

(1999), Bereiter - Educaţia şi Mintea în Epoca Cunoaşterii 

(2002). 

Din 1996 domeniul a fost îmbogățit periodic cu ajutorul a 

diverse articole publicate în  International Journal of Computer 

Supported Collaborative Learning; anul acesta (2015) 

publicându-se o lucrare aniversară: “A decade of CSCL” autor 

fiind cunoscutul Gerry Stahl.   
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C. Colaborare vs. Cooperare CL 

  

Cooperarea (conlucrarea, munca în comun – conform DEX 

2009) se realizează prin colaborare (“Acțiunea de a colabora 

și rezultatul ei. Loc. adv. În colaborare (cu...) = participând 

activ, printr-o contribuție efectivă, la o muncă în comun; 

împreună (cu...)”- DEX 2009). DSIN 2002 reține cele două 

noţiuni ca fiind sinonime însă putem diferenția două sensuri 

sensibil distincte 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”( Dr. 

Loretta Handrabura, 2003) şi prin cooperare „o formă de 

învăţare, de studiu, de acţiune reciprocă, 

interpersonală/intergrupală, cu durată variabilă care rezultă din 

influeţările reciproce ale agenţilor implicaţi” (Dr. Loretta 

Handrabura).  

Panitz subliniază că învățarea prin colaborare este o 

filozofie personală, nu doar o tehnică de clasă. Premisa de 

bază în învățarea colaborativă se bazează pe consens prin 

cooperare cu membrii grupului evitând astfel concurența prin 

care persoanele cele mai dotate depășesc cu mult alți membri 

ai grupului. Învățarea prin cooperare este definită de un set 

de procese care ajută actorii educaționali să interacționeze 

pentru a realiza un obiectiv specific sau de a dezvolta un 

produs final. Deși există multe mecanisme de analiză de grup 

și introspecție abordarea fundamentală este centrată pe 

profesor, în timp ce în învățarea colaborativă procesul 

educativ este mai centrat pe elev. 

Prin urmare, învăţarea cooperativă presupune acţiuni 

conjugate ale mai multor persoane (elevi, cadre didactice) în 

atingerea scopurilor comune prin influenţe de care beneficiază 

toţi cei implicaţi. Învățarea colaborativă se axează pe 

relaţiile implicate de sarcini, iar cooperarea pe procesul de 

realizare a sarcinii.”( Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, 2003). 

Același autor subliniază că „învăţarea prin colaborare 

integrează învăţarea prin cooperare.” (Oprea, Crenguța-

Lăcrămioara, 2003).  

 

III.  ELEMENTE ȘI PRINCIPII ALE CL 

A. ELEMENTE ale CL 

Conform Johnson & Johnson, 1989 și Johnson & Holubec, 

1998, cele cinci elemente fundamentale ce caracterizează acest 

tip de învățare sunt:  

 

1. Interdependenţa pozitivă  

Conform acestui principiu succesul grupului depinde de efortul 

depus în realizarea sarcinii de către toţi membrii. Elevii sunt 

dirijaţi către un scop comun, stimulaţi de o apreciere colectivă, 

rezultatul fiind suma eforturilor tuturor. 

 

2. Responsabilitatea individuală  

Conform acestui principiu fiecare membru al grupului îşi 

asumă responsabilitatea sarcinii de rezolvat. 

 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor sociale 

Conform acestui principiu elevii urmăresc împreună 

stimularea inteligenţei interpersonale și anume abilitatea de 

a comunica între ei, de a solicita și primi sprijin atunci când 

este nevoie, de a oferi idei inovatoare celorlalți și de a 

rezolva situaţiile conflictuale în interesul tuturor. 

 

4. Interacţiunea faţă în faţă  

Conform acestui principiu se urmărește un contact direct cu 

partenerii de lucru, aranjarea scaunelor în grupa astfel încât 

să se poată crea grupuri mici de interacţiune sau metode 

software prin care copiii să se încurajeze şi să se ajute 

reciproc. 

 

5. Împărţirea sarcinilor în grup  

Conform acestui principiu se rezervă un timp de gîndire 

asupra modului cum se vor rezolva sarcinile de către fiecare 

membru în parte şi de către colectiv. 

 

B. PRINCIPII ale utilizării CL 

1. Intensificarea capacităţii elevilor în procesul de retenție a  

cunoştinţelor 

2. Adoptarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare 

3. Dezvoltarea unor abilităţi de interacţiune socială 

4. Utilizarea stilurilor diferite de învăţare a copiilor 

5. Îmbunătăţirea performanţei copiilor slabi atunci când sunt 

grupaţi alături de copii mai performanți. 

 

 În viziunea d-nei Renee Gaylor, directorul firmei software 

westXdesign principiile CL din perspectiva unui dezvoltator 

de software ar fi: 

 

 
   

 

 
1. Beneficiul individual este la fel de important ca și 
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beneficiul global (dacă nu chiar mai important) – chiar și 

pentru o companie 

Angajații vor aprecia acest aspect și productivitatea va 

crește (este valabil și la elevi/studenți). 

2. Strategie înainte de tehnologie 

Dezvoltarea unei strategii care ajută să înțelegeți "de ce" 

înainte de "cum" va spori implicarea serioasă în actul 

productiv/educativ.  

3. Ascultă vocea angajatului/studentului/elevului 

Angajatul/studentul/elevul merită ascultat la fel ca și un client. 

A-i face parte din procesul decizional, a integra feedback-ul în 

dirijarea proceselor va conduce la îmbunătățirea rezultatelor.   

4. Oferă direcția și da-te la o parte 

Controlul absolut al procesului (inclusiv educațional) sufocă 

inovarea și colaborarea în cadrul organizației dumneavoastră și 

inhibă energiile creatoare. Managerii/coordonatorii/cadrele 

didactice trebuie să învețe “să urmeze din față grupul”.(el 

controlează direcția dar nu coordonează decât parțial 

mijloacele). 

5. Puterea exemplului 

Dacă liderii nu folosesc instrumente si strategii de 

colaborare atunci de ce ar face lucrul acesta angajații sau 

elevii? Liderii sunt instrumente foarte puternice pentru a 

facilita schimbarea și a încuraja comportamentele dorite. 

6. Integrarea în fluxul de lucru 

Colaborarea nu ar trebui să fie văzută doar ca o sarcină sau 

cerință suplimentară pentru angajați/elevi. În schimb 

colaborarea trebuie încadrată în mod natural în fluxul lor de 

muncă de către coordinator. 

7. Crearea unui mediu propice 

Dacă organizația dvs. se concentrează doar asupra 

recompensării performanței individuale ca principal motor al 

succesului atunci de ce ar vrea un angajat sa colaboreze cu 

celălalt? Un mediu de susținere colaborativ presupune a se 

dispune de resurse de formare disponibile – precum invitați 

care să motiveze. 

8. Măsura care contează 

Există o mulțime de lucruri ce pot fi măsurate într-un grup 

dar nu neapărat merită a fi luate în calcul. Concentreaza-te pe 

valorile care contează pentru organizația dumneavoastră (cum 

ajută atingerii scopurilor primare a proiectului respectiv). Spre 

exemplu, merită a primi bonificații angajamentul (definit ca 

modul conectat și pasionat al unui angajat de a se implica în 

munca pe care o face). 

9. Persistența 

Inițiativele de colaborare nu ar trebui să fie izolate și 

efemere ci să facă parte din strategia organizației. Aceste 

eforturi pot lua cu siguranță timp, dar în cazul în care 

organizația ia decizia de a alege această direcție e justificat 

orice sacrificiu temporar. Efectuarea de lucru în colaborare nu 

este o opțiune, ci este opțiunea. 

 

10. Adaptarea și evoluția 

Este important să avem în vedere că progresul nu se va 

stopa niciodată și noi instrumente și strategii vor apărea și se 

vor rafina permanent. Precursorul inovației este conectarea 

permanentă la piața ideilor curente și anticiparea. 

11. Colaborarea în beneficiul clienților 

Colaborarea va aduce plusvaloare companiei și un produs 

(chiar educațional) mai valoros către beneficiarii finali.  

12. Colaborarea transformă societatea 

CL reduce stresul, face educația să pară mult mai facilă, 

oferă libertate de manifestare, și, în general îi face pe oameni 

mai fericiți. Colaborarea nu afectează pozitiv doar impactul 

asupra vieții profesionale, ci și particualare. 

 

C. METODOLOGII DE CERCETARE CSCL 

 

Metodologia de cercetare în CSCL presupune următoarele 

abordări de proiectare: experimentală, descriptivă şi 

iterativă. Conform lui Gerry Stahl aceste abordări pot fi 

combinate câteodată în cadrul unui singur proiect de cercetare, 

însă chiar în aceste condiții metodologiile sunt separate.  

În studiul CSCL: O perspectivă istorică - Stahl, Koschmann 

și Suthers se ilustrează de către autori felul în care cercetători 

diferiţi folosesc câteodată abordări diferite în cadrul aceluiaşi 

proiect, reprezentând diverse metodologii de cercetare. 

Această situaţie poate fi productivă astfel: experimentaliştii 

continuă să identifice variabile ce produc parametrii generali ai 

comportamentului colaborativ, etnometodologii identifică 

modele ale activităţii comune ce sunt esenţiale pentru formarea 

înţelesului iar proiectanţii inovează pentru a adapta cu 

creativitate noi posibilităţi tehnologice (Fischer & Granoo, 

1995). Cercetătorii CSCL formează o comunitate de 

investigaţie ce construieşte în mod activ noi modalităţi de 

colaborare în proiectarea, analiza şi implementarea sprijinirii 

de către calculatoare a învăţării colaborative.  

 

IV. MEDII VIRTUALE COLABORATIVE (CVE) 

A. De la Inteligența Artificială (IA)la CSCL 

Domeniul CSCL poate fi văzut în contrast cu abordările 

anterioare pentru folosirea calculatoarelor în educație. 

Koschmann (1996) a identificat următoarea secvență 

istorică de abordări:  

(a) Instruirea asistată de calculator 

A fost o abordare behavioristă care a dominat primii ani de 

învățământ modern (1960). În această perspectivă învățarea 

este privită ca o memorare de fapte. Domeniile de cunoștințe 

au fost organizatede jos în sus, de la cunoștințele elementare 

care au fost prezentate elevilor într-o secvență logică prin 

instruire și exerciții computerizate. Multe produse comerciale 

de software educațional încă prezintă această abordare. 

(b) Sistemele inteligente de instruire (SI) 

SI au pornit de la o filozofie cognitivă care analiza învățarea 

bazată pe modele mentale corecte și posibile reprezentări 

mentale greșite. Se respingea astfel perspectiva behavioristă ce 

spunea că învățarea nu trebuie să fie preocupată de modul în 

care elevii reprezintă și prelucrează cunoștințele dobândite. 

Această abordare a fost considerată deosebit de 
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promițătoare în anii 1970 și a creat modele computerizate de 

răspuns la acțiunile elevilor (programarea bazată pe 

evenimente) care au identificat erorile în modelele mentale ale 

utlizatorului.  

(c) Logo-ul  

Această paradigmă din anii 1980 a preferat o abordare 

constructivistă susținând că subiecții trebuie să construiască 

cunoștințele ei înșiși, stimulând dorința de explorare și de a 

utiliza propriul raționament (funcții, subrutine, bucle, 

recursivitate, etc.).  

(d) CSCL 

În anii 1990 a fost inițiată abordarea CSCL. S-a  explorat 

modul în care computerele ar putea aduce elevii împreună 

pentru a învăța să colaboreze în grupuri mici și în comunități 

de învățare. Motivat de teoriile sociale constructiviste această 

paradigmă oferă posibilități de sprijin reciproc în constructul 

educațional. Aici a început era IA dusă mai departe de 

conceptul CSCL. 

În cadrul CSCL accentul învățării constă în colaborarea cu 

alți colegi mai degrabă decât pe învățarea direct de la profesor. 

În acest mod rolul calculatorului se schimbă de la simpla 

furnizare de cunoștințe - fie sub forma de instruire asistată de 

calculator fie ca și feedback prin tutoriale SI - la sprijinirea 

colaborării prin furnizare de canale de comunicare și schele 

pentru interacțiune. 

Forma primară de sprijin constă în crearea de rețele (e-mail, 

chat, forumuri de discuții, videoconferințe, mesagerie instant, 

rețele de sociallizare, iar mai nou medii 3D).  

 

B. Sisteme de E-Learning colaborativ 

 

Sistemele de e-Learning care promovează învățarea într-un 

mediu virtual colaborativ (CVE) pot fi: 

a) Simulari imersive 

b) Medii virtuale 

c) Jocuri educaționale 

C. Lumi virtuale 3d (3d virtual worlds) 

Lumile virtuale 3d reprezintă “instrumente practice de 

realitate virtuală”(E. Castranova, 2005). 

Spre deosebire de paradigma realității virtuale care face 

uz de tehnologii hardware scumpe și crează un mediu 

artificial mediile virutale 3D reprezintă medii construite, 

aspect la care poate avea acces și utilizatorul însăși. Lumile 

virtuale pot fi accesate de mai mulți utilizatori simultan 

(MMOG – Massively Multiplayer Online Games). 

O lume virtuală 3D multiutilizator (3DMUVE )este un 

mediu unde se poate interacționa prin intermediul 

avatarurilor. 

Cei mai mulți autori ce definesc lumile virtuale 

accentuează caracterul lor persistent între diferite sesiuni de 

lucru. 

Dintre diversitatea de lumi virtuale 3d se disting: Open 

Wonderland, Open Qwak, Active Worlds, Vastpark, 

Multiverse, Worlds, Reaction Grid, Second Life (inclusiv 

varianta open source Open Sim).  

3dMUVE reprezintă medii noi ce ar putea fi folosite și în 

educație. Caracteristica de persistență permite reluarea 

interacțiunii sociale accentuaând astfel învățarea 

colaborativă.   

D. Învățarea și lumile virtuale 3d  

  Una din cele mai utilizate platforme LMS (learning 

management system) open source este platforma Moodle. 

Ea este implementată în diverse instituții de învățământ dar 

și în multe companii, ca suport de training. Cu toate că 

această platformă este foarte flexibilă și permite o bună 

administrare a conținutului și instrumentelor de evaluare, 

punctul ei slab este interactivitatea și interacțiunea dintre 

utilizatori. De aceea CVE rămâne soluția mai performantă 

pentru instruirea modernă. 

De ce CVE? 

(a)Învățare Socială: elevii se pot întâlni unii cu alții        

(indiferent daca fac parte din aceeași  școală sau din școli 

partenere).  

(b)Învățare Captivantă: mediile virtuale 3D permit 

explorarea unor locații reale sau imaginare.  

(c)Învățare Creativă: unele lumi virtuale (de exemplu 

Second Life) permit utilizatorilor să construiască obiecte 

(reale sau imaginare) într-un mod ieftin și ușor. Elevii pot 

crea și decora propria casă virtuală și pot crea vehicule 

virtuale. Există, prin urmare posibilități nelimitate de 

colaborare cu alți studenți în vederea îndeplinirii unor 

sarcini de proiectare și construcție. 

(d)Învățare Relevantă: Întâlnirile virtuale pot fi 

echivalentele lor din viața reală și astfel elevii vor beneficia 

de practicarea competențelor necesare în secolul 21 într-un 

mediu virtual 3D.    

 

V. CONCLUZII 

Sistemele de calcul continuă să joace un rol central în 

sprijinirea educației bazate pe colaborarea elevilor. Se 

identifică și se dezvoltă în mod permanent noi metode și teorii 

de colaborare la nivel de grup, noi metode de învățare și 

evaluare.  

Educația utilizează tot mai mult noile tehnologii în procesul 

de învățare iar învățarea colaborativă sprijinită de calculator 

tinde să fie acceptată ca forma fundamentală de învățare și să 

fie adoptată pe scară largă. 
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