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Rezumat: Articolul prezent face o trecere în revistă a strategiilor şi categoriilor învăţării online în cooperare practicate
astăzi în învăţământul universitar, definind şi o strategie generală de învăţare on-line în cooperare. Cercetătorii Mark A.
May şi Leonard W. Dobb (1937) au elaborat o primă teorie a învăţării prin colaborare, după ce au descoperit că oamenii
care cooperează şi lucrează împreună având obiective comune sunt mai eficienţi decât aceia care încearcă să atingă
independent aceleaşi obiective. De atunci, mulţi cercetători au contribuit la dezvoltarea teoriilor de învăţare prin
cooperare, această teorie evoluând de la dialogul direct între oameni la învăţarea prin cooperare asistată de calculator.
Cuvinte cheie: învăţare în cooperare, strategii, învăţare on-line.
Abstract: The present article is an overview of the online cooperative learning strategies and categories practiced today
within higher education learning process and it also defines a general strategy of on-line cooperative learning. The
researchers Mark. A. May and Leonard W. Dobb (1937) have drafted the very first cooperative learning theory after they
found that people who cooperate and work together to achieve shared goals were more effective and efficient in quantity
and quality than those who were trying to achieve independently the same goals. Since then many researchers have
contribute to the development of the cooperative learning theory as this theory has evolved from direct interface between
people to computer assisted cooperative learning.
Key words: cooperative learning, strategies, categories, on-line learning.

1. Introducere
1.1 Ce este învăţarea prin cooperare
Învăţarea prin cooperare este o paradigmă de instruire în care echipe de studenţi lucrează la
rezolvarea unor sarcini structurate (de exemplu, teme pentru acasă, experimente de laborator, sau
proiecte), în condiţii care să îndeplinească cinci criterii: interdependenţa pozitivă, responsabilitate
individuală, interacţiunea faţă-în-faţă, utilizarea adecvată a competenţelor de colaborare şi autoevaluarea funcţionării echipei la anumite intervale de timp. Multe studii au arătat că, atunci când
acestea sunt puse în aplicare în mod corect, învăţarea prin cooperare îmbunătăţeşte achiziţia şi
reţinerea informaţiilor, deprinderile de gândire la nivel înalt, deprinderile de comunicare şi
încrederea în sine ([6]).
Învăţarea prin cooperare a fost propusă ca răspuns la educaţia tradiţională condusă de
curriculum. În mediile de învăţare cooperativă, studenţii interacţionează în grup eterogen
intenţionat structurat pentru a sprijini învăţarea personală şi a altora din acelaşi grup. În educaţia
on-line, învăţarea în cooperare se concentrează pe oportunităţile oferite prin incurajarea
flexibilităţii individuale, cât şi afinităţii la o comunitate de învăţare ([12]). Învăţarea prin cooperare
încearcă să promoveze atât beneficii oferite de libertatea de învăţare individuală cât şi beneficiile
învăţării colaborative. Astfel, în mediile virtuale de învăţare se dezvoltă învăţarea în cooperare care
pune accentul pe libertatea individuală în cadrul comunităţilor de învăţare online.
Învăţarea on-line prin cooperare oferă soluţii flexibile de învăţare. Obiectivele sale specifice
sunt: posibilitatea oferită utilizatorilor virtuali de a selecta componentele instrucţionale necesare,
personalizarea mediilor lor de învăţare; oferirea de soluţii flexibile pentru adaptarea dinamică a
conţinutului de instruire în funcţie de nevoile individuale în domeniul educaţiei în timp real.
Sistemele de Management de Învăţare (Learning Management Systems – LMSs) sunt acum
înlocuite de e-Learning 2.0, ce suportă învăţarea prin colaborare prin blogs, wiki-uri şi software
social ([11).
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1.2 Cercetări în domeniul învăţării prin cooperare
Rezultatele pozitive obţinute în cercetările asupra învăţării prin cooperare au arătat avantajele
evidente ale acesteia şi au confirmat faptul că modurile de cooperare sunt „cros-curriculare” ([1]).
Învăţarea prin cooperare cere ca instruiţii să fie angajaţi în activităţi în grup care necesită învăţarea
şi-i adaugă şi alte dimensiuni importante. Rezultatele pozitive includ: câştiguri academice,
îmbunătăţirea relaţiilor de competitivitate şi creşterea dezvoltării personale şi sociale ([1]). Brady şi
Tsay (2010) raportează că studenţii care au participat la activităţi de grup expun comportamente de
colaborare, furnizează feedback constructiv şi cooperând cu grupul lor au avut o probabilitate mai
mare de a primi scoruri mari la testarea de la sfârşitul semestrului. Rezultatele studiului realizat de
Brady şi Tsay (2010) sprijină ideea că învăţarea cooperativă este o pedagogie activă care
favorizează realizări academice.
Slavin ([18]) rezumă, astfel, rezultatele cercetărilor din studiul lui Brady şi Tsay (2010):
•
•
•
•
•
•

studenţii au realizări academice;
metodele de învăţare prin cooperare sunt, de obicei, la fel de eficiente pentru toate
nivelurile de capacitate ale studenţilor;
învăţarea cooperativă este afectivă pentru toate grupurile etnice;
percepţiile studenţilor unul faţă de altul sunt amplificate când li se dă posibilitatea să
lucreze unul cu altul;
învăţarea prin cooperare creşte încrederea în sine însuşi;
barierele etnice şi psihice sunt sparte, permiţând apariţia interacţiunilor pozitive şi a prieteniilor.

1.3 Limitările învăţării prin cooperare
Învăţarea prin cooperare are multe limitări care ar putea determina ca procesul să fie mult mai
complicat decât la prima vedere. Sharan (2010) abordează problema în ceea ce priveşte evoluţia
constantă a învăţării prin cooperare şi o priveşte ca o ameninţare. Datorită faptului că învăţarea
cooperativă este în continuă schimbare, există posibilitatea ca profesorii să devină confuzi şi cu o
înţelegere incompletă a metodei ([14]). Profesorii ce pun în aplicare învăţarea prin cooperare se pot
confrunta cu rezistenţă şi ostilitate din partea studenţilor care cred că sunt traşi înapoi de
coechipierii lor mai lenţi sau de studenţii care sunt mai puţin încrezători şi consideră că au fost
ignoraţi sau desconsideraţi de echipa lor ([14]).

2. Categoriile şi strategiile învăţării on-line în cooperare
Strategia de învăţare în cooperare este considerată a fi una dintre cele mai bune modalităţi de
îmbunătăţire a progresului academic. Aşa cum sugerează numele, aceasta se referă la învăţarea în
cooperare a grupurilor mici de studenţi. Predarea la o clasă întreagă de treizeci sau patruzeci de
studenţi nu va produce aceleaşi rezultate ca predarea către un singur student sau către un grup mic
de patru sau cinci studenţi. Studenţii străluciţi pot evolua în orice situaţie de învăţare. Interacţiunea
de la egal la egal în această metodă îi ajută să rezolve cele mai multe dintre problemele lor,
deoarece aceştia îşi pot exprima îndoielile mai clar colegilor lor decât profesorilor lor. De fapt,
strategiile de învăţare în cooperare ar putea fi definite ca o gamă largă de metode de instruire în
care elevii împărţiţi în grupuri de lucru eterogene lucrează pentru un obiectiv comun.
Caracteristica principală a învăţării prin cooperare este că fiecare membru al grupului este
responsabil pentru învăţarea din întregul grup. Ei trebuie să-şi ajute colegii de grup şi să îi aducă
până la nivelul cerut, creând astfel o atmosferă de succes. Astfel, progresul colegului şi spiritul de
echipă devin factorii-cheie. Învăţarea în cooperare urmează strategii bine structurate şi sistematice
de instruire. Această metodă are un potenţial imens şi ar putea fi extinsă la orice nivel şi pentru
orice disciplină.
În figura 1, autoarele prezintă un cadru teoretic al unei strategii generale de abordare a învăţării
on-line în cooperare în interiorul unui grup de studenţi.
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Figura 1. Cadru teoretic al unei strategii generale de abordare a învăţării on-line în cooperare în
interiorul unui grup de studenţi.

Un rol foarte important în învăţarea on-line în cooperare se referă la strategiile folosite pentru
învăţarea materiei de către studenţi. În cele ce urmează sunt incluse unele dintre strategiile cele mai
populare care pot fi utilizate asupra tuturor studenţilor pentru însuşirea cunoştinţelor de către
aceştia din diverse discipline (cum ar fi ştiinţa, matematica, ştiinţele sociale, arta limbajului, limbi
străine etc). Cele mai multe dintre aceste strategii sunt eficiente mai ales în echipe de patru membri.
Oricum, strategiile utilizate pot varia de la o organizaţie la alta şi/sau de la un profesor la alt
profesor, fiind direct influenţate de resursele hardware şi software disponibile, ca şi de experienţa
personală a fiecărui profesor şi student implicat. Strategiile vor fi, de asemenea, dependente de
categoria de învăţare on-line prin cooperare care va fi folosită. Mai jos sunt prezentate câteva dintre
cele mai populare categorii utilizate astăzi, categorii largi în sensul că în interiorul fiecăreia putând
fi un spectru larg de posibilităţi ([3]):
1. Învăţarea condusă de student – are scopul de a oferi experienţe extrem de eficiente de învăţare
pentru fiecare elev în parte. Uneori este numită învăţare auto-direcţionată. Conţinutul
informaţiilor de însuşit poate consta în pagini Web, prezentări multimedia, alte resurse
interactive stocate şi întreţinute pe un server Web. Acestea pot fi accesate prin intermediul unui
server Web. Toate instrucţiunile pentru studenţi trebuie să fie furnizate prin intermediul materialelor
de curs. Nu există nici un instructor, nici un facilitator pentru a ajuta instruiţii, iar mecanismele care
permit comunicarea între grupuri şi partajarea ideilor între ele sunt foarte limitate.
2. Învăţarea facilitată – combină învăţarea bazată pe conţinut prin intermediul Web-ului găsit în
învăţarea condusă de student cu facilităţile de colaborare găsite în învăţarea condusă de
instructor. Această categorie funcţionează minunat pentru studenţii care nu se pot conforma
unui program rigid, dar care vor să înveţe prin discuţii cu alţi studenţi, precum şi cu profesorul.
Sarcinile sunt de obicei afişate pe pagina de forum a grupului, unde studenţii pot depune, de
asemenea, temele lor. Profesorul nu conduce în mod direct procesul de învăţare, dar
informaţiile sunt disponibile pentru utilizare imediată. Profesorul va răspunde la întrebările din
partea studenţilor şi îi va ajuta să rezolve problemele apărute. De asemenea, profesorul va
putea grada şi evalua sarcinile de lucru.
3. Învăţarea condusă de profesor – această categorie utilizează tehnologia Web pentru
conducerea on-line a orelor de curs cu studenţi. Astfel de ore de curs utilizează o varietate largă
de tehnologii în timp real (ex. conferinţe video şi audio, chat, screen-sharing, polling,
whiteboards, telefoane etc.). În mod obişnuit, profesorul afişează slide-uri şi conduce
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demonstraţii. Prezentările sunt transmise prin intermediul unui server, împreună cu vocea
profesorului şi imaginea sa. Studenţii pot utiliza un media player pentru prezentare şi pot pune
întrebări prin chat sau e-mail. Temele sunt postate de asemenea pe o tablă virtuală de discuţii.
Avantajul major al acestei categorii este că faptul că acest tip de colaborare a fost experimentat
de cei mai mulţi studenţi. Din păcate, acest tip de învăţare are şi unele dezavantaje, cel mai
important dintre acestea fiind cel care decurge din lăţimea de bandă necesară.
4. Învăţarea “embedded” – furnizează învăţarea on-line în cooperare “just-in-time”. Este de
obicei ascunsă în programele de computer, fişiere help, pagini de Web sau aplicaţii de reţea. De
asemenea, poate fi în întregime bazată pe Web. Cea mai importantă problemă tehnologică
poate fi mărimea fişierelor.
5. „Telementoring” şi “e-coaching” – este o categorie care utilizează cele mai recente tehnologii
pentru una din cele mai vechi forme de învăţare. Utilizează video-conferinţa în locul
mesageriei, telefonia internet şi alte instrumente de colaborare cu scopul de ajuta profesorii în
ghidarea studenţilor. Profesorii pot oferi studenţilor o variantă de învăţare mai bună decât
materialele scrise sau predate în orele de curs. Metoda de predare on-line este cu un timp mai
scurt, orientată spre un obiectiv specific, asemenea proiectelor. Contactul dintre profesor şi
student este definit mai precis, fiind de obicei limitat la un subiect specific. Din punct de
vedere tehnologic, telementoring-ul poate necesita numai telefon şi e-mail. Cele mai sofisticate
forme au nevoie de mai multă tehnologie. Oricum, în zilele noastre, „telementoring”-ul şi “ecoaching”-ul joacă un rol important în iniţiativele de knowledge management.
Astfel, strategiile şi categoriile învăţării on-line în cooperare sunt dependente de tehnologie.
Profesorii trebuie să-şi înţeleagă misiunea şi să fie cu un pas înainte pentru a identifica cum anume
pot fi de ajutor instruiţilor şi, respectiv, pentru a determina resursele financiare necesare. De
asemenea, ei trebuie să-şi dezvolte deprinderile de creare şi transmitere a cunoştinţelor. Acest lucru
nu e o sarcină uşoară, dar odată reuşit, impactul asupra studenţilor va fi mare, şi rezultatele vor
dovedi că efortul nu a fost în van.

3. Predarea şi însuşirea cunoştinţelor în învăţarea on-line în cooperare
3.1 Planul lecţiei
Aşa cum au arătat autoarele în primul capitol al acestui articol, învăţarea în cooperare se referă
la implementarea procesului educaţional pentru grupuri mici de studenţi, obiectivul atingerea unor
obiective comune. Învăţarea în cooperare cere implicarea tuturor membrilor grupului din punctul
de vedere al împărtăşirii procesului însuşi, al conţinutului cursului. De asemenea, el implică
responsabilitate pentru fiecare din ele. Un mediu de învăţare al unei clase tradiţionale din întreaga
lume se potriveşte cu una din cele trei categorii: competitive, individualistice sau cooperative
([5],[2]). Potrivit lui Burton (2004), clasele tradiţionale competitive se bazează pe conceptul de
clasament. Indicatorii de performanţă sunt utilizaţi pentru diferenţierea studenţilor. Numai un
student poate fi în fruntea clasei. Prin urmare, fiecare student îşi va da silinţa să găsească
modalităţile de a ajunge în frunte. Succesul unui student este dependent de eşecul altora. În clasele
individualiste, standardele de succes sunt comunicate clar. Succesul sau eşecul fiecărui student
depinde de acţiunile sale individuale ([2]).
Învăţarea on-line în cooperare este capabilă a face diferenţa între abordarea procesului
educaţional, dezvoltare şi rezultate. O clasă ce învaţă în cooperare leagă succesul unui student de
succesul celorlalţi studenţi din grup, neexistând altă modalitate de atingere a obiectivelor propuse.
Cercetătorii au dovedit în diverse studii ([2], [8], [9], [17], [18]) că atunci când atenţia se mută de la
individ la echipă, învăţarea individuală este consolidată, nu diminuată.
Abordările învăţării prin cooperare propuse de diverşi cercetători, deşi arată diferit, au în
comun câteva caracteristici:
•
•
26

utilizează echipe pentru învăţare;
instruiesc studenţii să lucreze/înveţe în echipe;
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•

procesul educaţional este proiectat într-o manieră care cere ca studenţii să funcţioneze ca o
echipă, dar să rămână în acelaşi timp responsabili individual;
• angajamentul simultan şi activ pentru toţi studenţii în timpul orelor de învăţare on-line.
Kagan (2001) a definit, probabil, cea mai simplificată modalitate de a începe învăţarea în
cooperare, numită “Insert-A-Structure”. În această abordare, profesorul alege cea mai potrivită
structură de cooperare şi o inserează în planurile educaţionale deja stabilite ([2]). Alte strategii
cooperative, cum sunt Group Investigation ([13]), STAD, TGT ([15], [16]), Co-op Co-op şi
Colorcoded Co-op Cards ([7]), sunt modele de lecţie în sine ([2]). Burton (2004), care se referă la
formatul planului de lecţie utilizat la Andrews University de Department of Teaching, Learning,
and Curriculum (TLC), subliniază ideea că studenţii sunt constructori activi de cunoştinţe. Această
abordare implică utilizarea unei varietăţi de tehnici instrucţionale pentru asigurarea implicării
active a studenţilor în conţinutul lecţiei. Mulţi profesori consideră utilă planificarea învăţării în
cooperare în trei faze ale formatului de lecţie TLC, aşa cum se arată în figura 2. Cele trei faze sunt
următoarele ([2]):
•
•
•

Faza 1 – Focalizare (studenţii intră în subiect);
Faza 2 – Construcţie (studenţii construiesc semnificaţia);
Faza 3 – Evaluare (studenţii şi profesorii evaluează rezultatul învăţării).

Figura 2. Cele trei faze ale lecţiei TLC prezentate în interpretarea lui Burton ([2])

Prima fază, denumită focalizare, permite profesorilor să modeleze lecţia în acord cu obiectivele
care sunt de atins. Focalizarea poate accentua o activitate iniţială, care pune studenţii în legătură cu
subiectele lecţiei. Această fază poate cere studenţilor să utilizeze cunoştinţele lor anterioare
referitoare la subiectul de studiat.
Construcţia este faza a doua şi reprezintă în mod obişnuit cea mai mare parte a lecţiei. În
timpul acestei faze, studenţii îşi construiesc activ cunoştinţele despre subiectele lecţiei. Această
fază se axează pe implicarea activă a studentului cu colegii lui ce lucrează la crearea semnificaţiei
conţinutului lecţiei ([2]).
A treia fază, etichetată evaluare, este partea lecţiei în care studenţii şi profesorii determină ceea
ce s-a învăţat. Această fază poate utiliza o varietate de abordări adiţionale celor tipice activităţilor
de evaluare. Faza de evaluare poate include analiza gândirii studenţilor şi ar trebui să includă şi
prelucrările grupului ([2]).
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3.2 Fluxurile de lucru ale predării şi învăţării
Bazându-se pe fluxurile de lucru propuse de Yong ([20]), autoarele propun fluxuri de lucru
generalizate pentru activităţile de predare şi învăţare aplicabile la sistemele de învăţare prin
cooperare. Ipoteza de la care au plecat autoarele, atunci când au proiectat fluxurile de lucru de
predare şi învăţare, a fost că principalele funcţii ale unui sistem de cooperative de învăţare on-line
sunt reglementate numai de două categorii de participanţi, profesori şi elevi, faţă de fluxurile de
lucru Yong, unde sunt implicaţi patru tipuri de participanţi (profesori/instructori, studenţi/elevi,
personalul administrativ şi experţi tehnici/tehnicieni). Autoarele au luat în considerare ca
fundament pentru fluxurile de lucru lor faptul că mai mulţi participanţi implică mai multe resurse,
în special resurse financiare, iar acestea nu sunt întotdeauna disponibile. Figura 3 arată fluxuri de
lucru de predare şi de învăţare, adaptate la învăţarea cooperativă online.
Studenţii iau la cunoştinţă
obiectivele , cerinţele şi criteriile
de promovare/nepromovare

Planul cursului /lecţiei

Studenţii studiează planurile
cursurilor /lecţiilor

Identificarea resurselor
(software & hardware)
necesare şi disponibile

Studenţii primesc materialele
suport şi confirmă primirea
Studiu
Individual

Pregătirea materialului
suport
Distribuirea materialului
suport
Procesul de învăţare
(studenţi)

Efectuarea laboratoarelor ,
seminariilor, aplicaţiilor practice
Serviciul suport
pentru învăţare
furnizat
studenţilor

Evaluare

Feedback primit de la
studenţi si identificarea
oportunităţilor de
îmbunătăţire

Discuţii deschise de grup ,
împărtăşirea experienţei
acumulate şi a cunoştinţelor
Auto-evaluare

Îm
bu
n
ser cont ăt ăţi r
vic inu ea
i ul u ă a
i su
po
rt

Finalizarea cursului –
discuţii, împărtăşirea
experienţei acumulate
etc.

Învăţare în
grup, asistată

Eşec

Bucla îmbunătăţirii continue
(implementarea oportunităţilor de
îmbunătăţire identificate)

Etapa de pregătire

Definirea Obiectivelor

Examinare
Transmiterea feedback -ului către
profesor

Figura 3. Fluxul de lucru generalizat de predare & învăţare adaptat
după fluxurile de lucru ale lui Yong

În mediile on-line de învăţare prin cooperare, procesul principal de predare este o secvenţă de
mai multe sub-procese, legate între ele ca un lanţ cu posibilităţi pentru a fi îmbunătăţit pe baza
analizei feedback-ului primit de la studenţi. Desigur, fluxurile de lucru din figura 3 sunt cele
generale şi arată cel mai scurt lanţ de sub-procese care ar putea duce la succes. Ideea este de a
comprima într-un singur lanţ procesul de predare, precum şi cerinţele pentru infrastructură şi de
administrare. Nu este o situaţie nerealistă, luând în considerare progresele înregistrate de
tehnologie: hardware şi a resurselor software. Cu toate acestea, autoarele consideră că utilizarea
feedback-ul studenţilor poate fi în două direcţii distincte. O direcţie este dedicată îmbunătăţirii
lanţului de sub-procese, înainte de a implica studenţii, iar a a doua direcţie este legată de
28
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îmbunătăţirea serviciilor de susţinere a studenţilor în activitatea de învăţare. O astfel de separare ar
trebui să fie luată în considerare atunci când un sistem comprimat este proiectat, dezvoltat şi pus în
aplicare astfel încât serviciul de suport va necesita un efort mai mare şi continuu decât pregătirea
lanţului astfel încât suportul ar trebui să poată face faţă provocărilor diverse afectate de
personalitatea studentului, cunoştinţele anterioare ale studentului, experienţa sa de învăţare şi
deprinderile de utilizare a calculatorului etc.
Fluxul de lucru generalizat al unui mediu de învăţare on-line în cooperare, prezentat în figura
3, promovează o interacţiune directă cu grupul de studenţi şi să se deplasează în primul rând pe
direcţia de învăţare, urmată de auto-evaluare, după ce toate sarcinile au fost finalizate. În funcţie de
progresul întregului grup, învăţarea de suport poate fi numită de studenţi şi folosită pentru a ajuta
grupul. Cu toate acestea, este posibil ca unul sau mai mulţi studenţi din grup să înregistreze un
eşec. Deoarece scopul învăţării în cooperare este de a atinge obiectivele întregului grup şi nu numai
de către persoanele individuale, atunci un eşec va conduce automat la o întoarcere la învăţarea
de suport. Feedback-ul studenţilor poate fi, de asemenea, folosit pentru a îmbunătăţi unele dintre
sub-procese sau secvenţe care implică mai multe sub-procese sau întregul lanţ. Feedback-ul este un
instrument preţios şi nu ar trebui să fie neglijat de nici o parte implicată în învăţarea în cooperare.
Desigur, fluxurile de lucru de mai sus sunt cele generice şi ar putea fi îmbunătăţite, aceasta fiind o
sarcină de viitor pentru autoare.

4. Concluzii
Cercetătorii (Johnson et al, 1991), (Tsay&Brady, 2010), (Johnson et al, 1994), (Burton, 2004),
(Marzano, 2003), (Marzano et al, 2001) (Slavin, 1996), (Kagan, 2001), (Sharan, 1980), (Slavin,
1978), (Slavin, 1980), (Yong, 2005) au arătat că învăţarea online în cooperare ar putea ajuta la
progresul educaţional al studenţilor. De fapt, ea nu ajută doar la însuşirea cunoştinţelor de către
studenţi, dar îmbunătăţeşte, de asemenea, satisfacţia lor în experienţa de învăţare. Ea ajută studenţii
să dezvolte abilităţi diferite, promovează respectul de sine, pregătindu-i să se confrunte cu
problemele reale de viaţă şi de a le rezolva cu succes. Există o interdependenţă pozitivă între
membrii grupului, în cazul în care fiecare membru se străduieşte să obţină succesul grupului.
Fiecare membru are propria responsabilitate în contribuţia la efortul colectiv.
Tehnologia joacă un rol vital, iar avantajele şi dezavantajele au fost analizate în detaliu de către
cercetători în comunicarea mediată de computer ([4]). Gradul mare de dependenţă de tehnologia în
sine este o parte din experienţa „lumii reale” ([4]). Prin urmare, dacă un server se blochează
(“cade”) sau un calculator al studenţilor nu funcţionează, trebuie dezvoltat, implementat şi activat
un plan de urgenţă ori de câte ori este necesar.
În concluzie, atunci când cineva a decis să pună în aplicare sistemele cooperative de învăţare
on-line, în primul rând este necesară evaluarea necesităţilor studentului în scopul de a asigura un
progres educaţional eficient. Un rol foarte important are interdependenţa între grupurile studenţilor,
atunci când sunt întreprinse activităţi on-line. Avem nevoie, de asemenea, să se includă o gamă de
activităţi de grup şi individuale, când trebuie să selectăm conţinutul, metodele şi strategiile
de predare. Sarcinile atribuite trebuie să solicite nu numai studiu individual, dar este necesar să
luăm în considerare şi alte perspective (de exemplu, lucrul cu colegii, în grupuri mici etc.).
Eficienţa procesului educaţional din punctul de vedere al măsurării şi analizei trebuie să includă
atât evaluarea studenţilor cât şi feedback-ul studenţilor rezultat din anchetele lor legate de
experienţa lor de învăţare.
Învăţarea on-line în cooperare este un important “instrument” pentru viitorul procesului de
învăţământ de toate gradele şi nivelurile, în orice tip de organizaţie. Un astfel de „instrument” are
capacitatea de a motiva indivizi şi grupuri, pentru le a capta atenţia, pentru a-i face să se
transforme, pentru a le dezvolta personalitatea şi atitudinea. De asemenea, printr-un astfel de
“instrument”, ar putea fi dezvoltate abilităţile sociale, cum ar fi, aptitudinea de conducere, luarea de
decizii, rezolvarea de probleme, încrederea reciprocă etc. Învăţarea în cooperare îi ajută pe studenţi
să-şi atingă obiectivele şi le dă o şansă mai bună pentru viitorul lor.
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