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Li se solicită elevilor să-și asume o responsabilitate comună și să ia decizii importante împreună ?   

Este activitatea, desfășurată de către membrii unei echipe, interdependentă ? 

Prezentare generală 

colaborează

răspundere comună
să ia împreună deciziile importante

interdependentă

De reținut 

colaborează perechi sau grupuri  

� 
� 
� 
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Concepte cheie 

pot include și persoane din afara clasei

elevii pot colabora față în față sau o pot face online

 responsabilitate comună 

elevii trebuie să-și asume activitatea în mod colectiv și să răspundă în solidar 
pentru rezultatul acesteia

Este aceasta o activitate comună?

Perechi de elevi, își acordă feedback reciproc.

Elevii discută o problemă în grupuri restrânse.

Un elev folosește una din aplicațiile Microsoft 
Teams sau Skype pentru a intervieva un elev din 
alt oraș.

Elevii folosesc aplicația OneNote pentru a-și 
partaja ciornele lucrărilor și a-și acorda feedback 
reciproc.

Elevii își desfășoară activitatea individual.

Întreaga clasă de elevi discută o problemă.

Un elev folosește una din aplicațiile Microsoft 
Teams sau Skype pentru a înregistra un apel video 
cu un coleg de la școală.

Fiecare elev își compune propria lucrare și o 
trimite profesorului pentru feedback individual.

DA NU

Este aceasta o responsabilitate comună?

Elevii efectuează împreună un experiment de 
laborator. Elevii răspund în solidar pentru efectu-
area experimentului de laborator.

Un elev lucrează cu un coleg din altă țară pentru a 
crea un site web comun utilizând Microsoft Of�ice 
365. Elevii răspund în solidar pentru crearea 
site-ului web.

Elevii își acordă reciproc feedback. Acest tip de 
activitate presupune că, la un moment dat unul 
dintre elevi își asumă activitatea individual, iar 
celălalt doar îl ajută oferindu-i feedback.

Un elev intervievează un coleg din altă țară despre 
vremea locală. Aceasta reprezintă o sarcină pe 
care elevii o îndeplinesc împreună, dar  nu 
răspund în solidar pentru rezultatul acesteia.

DA NU



Este aceasta o decizie importantă?

Elevii grupați în echipe se pregătesc pentru o 
dezbatere și trebuie să decidă care vor �i argu-
mentele pe care le vor dezvolta. Fiind o decizie de 
conținut, care va afecta activitatea lor comună, 
elevii trebuie să facă schimb de cunoștințe  pentru 
a se decide cu privire la argumentele pe care le 
vor dezvolta.

Elevii grupați în perechi studiază impactul 
defrișărilor asupra faunei locale și trebuie să 
decidă dacă-l vor prezenta la un eveniment 
dedicat elevilor din clasele primare sau la un 
eveniment local Greenpeace. Ei decid împreună 
evenimentul la care vor participa; această decizie 
va afecta conținutul prezentării lor.

Elevii grupați în echipe realizează un proiect de 
cercetare și trebuie să stabilească planul de lucru 
și rolul �iecărui membru al echipei. Elevii sunt cei 
care trebuie să plani�ice tot acest proces.

Elevii grupați în perechi trebuie să promoveze un 
obiectiv turistic local. Ei decid împreună dacă vor 
face promovarea în mediul rural sau urban 
urmând să realizeze �ie o pagină web �ie un set de 
a�ișe. Aceasta reprezintă o decizie fundamentală 
de proiectare care va afecta natura produsului lor 
și modul de utilizare al acestuia (online sau 
of�line).

Elevii grupați în perechi aleg un mamifer necunoscut 
lor dintr-o listă cu mamifere exotice pusă la 
dispoziție de către profesor. După documentare 
prezintă mamiferul ales indicând caracteristicile 
care-l cali�ică drept mamifer. Elevii nu vor lua 
această decizie pe baza cunoștințelor lor asupra 
subiectului iar decizia lor nu va �i una de conținut.

Elevii grupați în echipe vor studia compoziția 
etnică a unei țări și o vor prezenta sub forma unei 
diagrame. Ei trebuie să decidă tipul de diagramă 
pe care o vor folosi. Decizia pe care o iau împre-
ună nu va afecta conținutul prezentării lor.

Elevii grupați în echipe alocă roluri membrilor 
echipei pe baza listei de roluri de�inită de către 
profesor. Profesorul este, în acest caz, cel care a 
plani�icat procesul activității, nu elevii.

Elevii grupați în perechi decid împreună dacă vor 
folosi PowerPoint sau o altă aplicație pentru 
realizarea unei prezentări. Decizia cu privire la 
aplicația utilizată pentru realizarea prezentării nu 
este  considerată decizie importantă pentru că nu 
afectează natura produsului și nici modul de 
utilizarea al acestuia.

DA NU
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decizii importante împreună 
Deciziile importante  conținutul, 

procesul  produsul 

� Conținutul: 
adoptarea unei poziții pro 

sau contra stabilirea ipotezei

� Procesul: ce când cu ce cine - ce

� Produsul: natura
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interdependentă 

produs interdependent 

rezultat interdependent 

� Responsabilitate individuală

� Responsabilitate de grup



Fiecare membru al echipei de elevi cercetează și 
documentează câte un sistem intern diferit 
(circulator, digestiv etc.) al broaștelor. Apoi 
lucrează împreună pentru a diseca o broască și a 
scrie un raport de laborator despre disecție 
identi�icând părți ale broaștei și sistemele din care 
acestea fac parte. Elevii se bazează reciproc pe 
activitatea colegilor de echipă pentru a identi�ica 
cu succes ceea ce constată în timpul disecției.

Membrii unei echipe de elevi folosesc, �iecare 
propriul dispozitiv conectat la rețea pentru a 
furniza coordonatele punctelor a căror unire 
ulterioară trebuie să formeze o stea. Contribuția 
�iecărui elev este  absolut necesară pentru ca 
grupul să poată �inaliza desenul bazat pe coordo-
nate.

O echipă de elevi realizează un site web turistic, 
prezentând istoria, cultura, atracțiile și locurile de 
cazare din zonă. Fiecare membru al echipei poate 
realiza o altă componentă a site-ului dar ei trebuie 
să colaboreze pentru a stabili cum să organizeze 
informațiile și cum să asambleze componentele 
realizate individual pentru a crea cel mai bun site 
turistic din zona lor.

Elevii folosesc Microsoft Whiteboard în timpul 
unei lecții la distanță prin Teams pentru a  crea o 
diagramă cu lanțul tro�ic din ecosistemul unei ape 
stătătoare. Fiecare elev se ocupă de identi�icarea 
și descărcarea imaginii unei anumite specii din 
acest lanț tro�ic. Apoi elevii trebuie să colaboreze 
pentru a plasa �iecare specie în locul potrivit din 
lanțul tro�ic pe care îl vor desena pe Whiteboard. 
Elevii trebuie să lucreze împreună pentru a 
�inaliza o prezentare completă și �idelă a lanțului 
tro�ic.

Membrii echipei de elevi lucrează împreună pentru a 
studia broaștele, dar �iecare elev efectuează propria 
disecție și scrie propriul raport de laborator. Elevii 
lucrează împreună pe componenta de cercetare, dar 
rezultatele nu necesită informații de la ceilalți 
membri ai echipei sau participarea acestora.

Un singur membru al echipei își folosește dispozi-
tivul conectat la rețea pentru a marca toate punctele, 
în sistemul de coordonate, necesare realizări unei 
forme de stea, cu indicații din partea colegilor săi. 
Doar un singur elev marchează coordonatele; ceilalți 
pot contribui, dar pot și renunța fără a împiedica 
grupul să �inalizeze produsul.

Fiecare elev creează o pagină web despre istoria, 
cultura, atracțiile și locurile de cazare din zonă, 
acestea urmând să �ie legate de pagina web a clasei. 
Nu este necesar ca elevii să lucreze la o strategie 
comună.

Elevii folosesc Microsoft Whiteboard în timpul unei 
lecții la distanță prin Teams pentru a identi�ica care 
dintre speciile din ecosistemul unei ape stătătoare 
sunt carnivore, erbivore sau omnivore, plasând 
�iecare specie în grupul corespunzător categoriei 
respective. Orice elev poate folosi propriul mouse 
pentru a plasa orice specie în orice listă; nu este 
necesar ca elevii să lucreze împreună în nici un fel.

DA NU
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Este activitatea elevilor interdependentă?
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Descriptorii și nivelurile de calitate pentru criteriul „colaborarea” 

descriptor de calitate

Nivel   Descriptori de calitate  

 1 � 

 2
� lucrează împreună
� 

 3
� lucrează împreună
� responsabilitate comună
� 

 4

� lucrează împreună
� responsabilitate comună
� decizii importante
� 

5

� lucrează împreună
� responsabilitate comună
� decizii importante
� interdependentă
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Criteriul „colaborarea”: schema logică pentru facilitarea scalării 

 

 

Elevilor li
se solicită să lucreze
în perechi sau grupuri?

1

2

3

4

Elevii au 
responsabilitate comună?

Elevii iau decizii
importante împreună?

5

Activitatea elevilor este
interdependentă?

DA

DA

DA

DA

NU

NU

NU

NU


