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JAK TWORZYĆ GRUPY UCZĄCE SIĘ WE WSPÓŁPRACY? 

Uczenie się we współpracy ma miejsce w niewielkich grupach. w zasadzie nie da się przy tym 

wyznaczyć „idealnej” i „uniwersalnej” liczebności grupy uczącej się we współpracy. Jej 

określenie będzie zależało między innymi od takich czynników, jak: 

 celów, jakie sobie stawiamy 

 aktualnego poziomu umiejętności i doświadczeń uczestników w pracy 

grupowej 

 pomieszczenia i mebli, jakimi dysponujemy do tego rodzaju działań 

 rodzaju materiałów i narzędzi, z których będą korzystali członkowie grupy 

Powszechnie uznaje się, że najbardziej efektywne są grupy liczące od 3 do 5 członków. Jako 

szczególnie korzystne są postrzegane grupy składające się z czterech osób:   

 już sama aranżacja przestrzeni przy stole zachęca do działania czwórkę jako 

zespół: wszyscy uczestnicy mogą siedzieć naprzeciwko siebie „twarzą 

w twarz” 

 łatwo jest podzielić w razie potrzeby taką grupę na pary (np. przy stosowaniu 

metody GRUP EKSPERCKICH) 

Rozważając kwestie liczebności zespołów zadaniowych warto jednak mieć na uwadze 

następujące okoliczności:  

 Im mniej czasu przeznaczamy na wykonanie jakiegoś zadania, tym mniej osób 

powinny wchodzić w skład grupy. w dużych zespołach potrzeba zwykle więcej 

czasu na przedstawienie przez każdego członka własnej opinii i negocjowanie 

rozwiązań.  

 Należy przyjąć ogólną zasadę, że liczebność grupy jest wprost proporcjonalna 

do poziomu umiejętności ich członków w zakresie współpracy oraz wsparcia, 

jakiego potrzebują ze strony osób prowadzących zajęcia podczas pracy.  

 Grupy złożone z osób zaprzyjaźnionych zazwyczaj dobrze funkcjonują nawet 

jeżeli składają się z więcej niż czterech osób- pod warunkiem, że nie mają do 

czynienia z zadaniem będącym wyzwaniem. 

Jak ustalić skład grupy? 

Uczestnicy zajęć edukacyjnych, szkoleń czy warsztatów oraz uczniowie i studenci w szkołach 

decydujący swobodnie o  składzie grup zazwyczaj wybierają sobie na współpracowników 

przyjaciół lub znajomych. Grupy koleżeńskie zapewniają duże poczucie bezpieczeństwa, 

często jednak nie realizują zadań postrzeganych jako ryzykowne, o dużym stopniu trudności, 

z obawy przed zróżnicowaniem się lub niepowodzeniem (czyli utratą wyjściowego poczucia 

bezpieczeństwa).   

 



 
 

Badania pokazują, że najwięcej osób uczących się odnosi korzyści z pracy w grupach 

zróżnicowanych pod względem zdolności, zainteresowań i innych cech poszczególnych 

członków.   

Jak ustalić okres funkcjonowania grupy? 

Grupy w określonym składzie są powoływane na ogół w związku z konkretnym zadaniem 

i ich żywot rzadko przekracza czas konkretnych zajęć lub ich fragmentu. Podejście w pełni 

kooperatywne zakłada, że członkowie grupy winni pracować w takim samym składzie przez 

co najmniej kilka tygodni, gdyż dopiero w dłuższych okresach czasu grupa ma szansę ujawnić 

i wykorzystać cały swój potencjał. Wydaje się zatem za najwłaściwsze przyjęcie założenia, że 

grupa powinna istnieć przynajmniej tak długo, by mogła osiągnąć jakiś możliwy do 

osiągnięcia i wymierny sukces. 

Z jakimi kategoriami zadań grupowych spotykamy się w uczeniu się we współpracy? 

Grupa ma poczucie sukcesu, jeśli wykonane zadanie jest „ambitne” czyli wymaga 

przekroczenia pewnych trudności. Mała grupa może wykonywać następujące kategorie zadań: 

1. Indywidualna praca w grupie nad tym samym zadaniem. Jest to forma najprostsza. 

Grupowa aktywność polega tutaj na wymienianiu się przez członków grupy 

doświadczeniami czy udzielaniu sobie wyjaśnień.  

2. Wspólna praca nad rozwiązywaniem problemu: 

a.  Dyskusje interpretujące –  grupa bada i omawia na przykład obraz, wiersz, 

jakąś myśl, gromadzi pomysły, dzieli się doświadczeniami, wypowiada 

opinie pozwalające wniknąć w przedmiot dyskusji, zinterpretować go 

i opisać. Przykłady: czytanie grupowe, układanie obiektów według 

preferencji, nadawanie kolejności obiektom według kryteriów logicznych 

i estetycznych, grupowanie ich w zbiory. 

b. Rozwiązywanie problemów – grupa dyskutuje sytuacje lub problemy otwarte 

(dywergencyjne) i decyduje, jakie podjąć działania. Przykłady: organizacja 

imprezy, rozwiązanie praktycznego problemu społecznego lub związanego 

z ochroną środowiska, przygotowanie prezentacji grupowej, opracowanie 

programu działania. 

c. Zadania produkcyjne lub twórcze – grupa wypracowuje materialne efekty 

w postaci prac plastycznych, prototypów itp. 

3. Grupowy podział zadań: poszczególni członkowie grupy pracują nad odrębnymi 

częściami zadania, a następnie zbierają je i łączą w całość, tworząc „produkt” 

grupy (metoda JIGSAW – GRUP EKSPERCKICH). 

 


