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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN APLICAREA STRATEGIILOR DE 

PREDARE-INVATARE-EVALUARE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLUȘENI 
PROF. INV PRIMAR: MACSIM ELENA 

 
Procesul de învățământ este constituit din cele trei mari componente, și anume predarea, învățarea și 

evaluarea. Conceptul de învățare poate fi înțeles ca funcția mintală prin care o persoană obține noi 
cunoștințe, abilități, valori, sensuri și referințe, folosindu-și capacitatea de a percepe informații. Procesul 
de învățare are loc pe parcursul întregii vieți și este evidențiat de modificările pe care le produce în 
comportamentul persoanei. 

 Predarea poate fi înțeleasă în mai multe moduri: simpla transmitere a cunoștințelor, priceperilor și 
deprinderilor, care apoi trebuie verificate și evaluate; în sens pur metodologic, a expune, a comunica verbal; 
ca un discurs didactic conceput în scopul instruirii și autoinstruirii elevilor; ca o formă specifică de 
comunicare culturală; de asemeni, ca un sistem specific de acțiuni menite să inducă învățarea (accentul 
cade pe receptare, înțelegere, formare de capacități) și ca o simplă mijlocire de date (accentul fiind pus pe 
informație și pe accentul la ea) 

Evaluarea scolara definește o acțiune psihosocială complexă bazată pe operații de: măsurare / control 
cantitativ, apreciere / calitativă, decizie / comunicată în termeni de îndrumare metodologică orientativă cu 
scop de ameliorare continuă a activității proiectată la nivel de sistem și de proces. Aceasta servește ca o 
unealtă pentru analizarea eficienței curriculum-ului școlar și a schimbărilor la toate nivelurile. Focusarea 
pe rezultatele elevilor nu oferă informații despre cauzele pentru care procedurile utilizate de profesori sunt 
sau nu eficiente 

Încă de pe vremea lui Platon, Aristotel, Sf. Pavel și Aquinas există informații despre existența 
strategiilor de învățare. O strategie de predare reprezintă un set particular de pași pentru evocarea unui set 
de comportamente dorite de la persoanele care învață (”learners”). Acestea sunt eforturi deliberate din 
partea profesorului de a varia modul de prezentare către o reprezentare mai adecvată a funcțiilor cognitive 
și afective necesare pentru obiectivele învățării. Strategiile sunt moduri de a evoca răspunsuri într-un mediu 
de învățare particular, pertinent cu natura conținutului ce urmează a fi învățat. În strategiile de predare, rolul 
„elevului” este la fel de important ca și cel al profesorului Utilizarea strategiilor de predare-învăţare respectă 
principiul diferenţierii şi personalizării proiectării şi realizării demersului didactic şi promovarea cooperării 
în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului 
educaţional. O relație predare – învățare adecvată implică variația de la o strategie la alta, de la un stil la 
altul pentru a creea acele climate și a implementa acele strategii care favorizează învățarea diferitelor tipuri 
de obiective  

Într-o metaanaliză condusă de Schroder și col. (1992) au fost identificate mai multe tipuri de strategii.  
1. Strategii de chestionare. Profesorul variază orarul, poziționarea sau nivelurile cognitive ale 

întrebărilor (de exemplu creșterea timpului de reacție, introducerea pauzelor după anumite răspunsuri cheie, 
sporirea dificultății întrebărilor, oprirea mijloacelor media la anumite puncte cheie și punerea întrebărilor).  

2. Strategii de focusare. Profesorul captează atenția elevilor (ex: prin anunțarea obiectivelor sau 
îmbogățirea lor).  

3. Strategii de manipulare. Profesorul asigură elevilor oportunitatea de a lucra cu obiecte fizice (a 
desena sau a construi ceva).  

4. Strategii bazate pe sporirea materialelor. Profesorul modifică materialele (rescrierea anumitor 
materiale sub formă de text, înregistrări audio, simplificarea aparatelor din laborator, etc.)  
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5. Strategii de evaluare. Profesorul schimbă frecvența, scopul și nivelul cognitiv al evaluării (ex. 
acordarea feedback-ului imediat și exploratoriu, utilizarea testelor diagnostice, formative, retestarea).  

6. Strategii pe bază de anchetă. Profesorii utilizează instrucțiuni centrate pe elevi ce sunt mai puțin 
directive decât instrucțiunile tradiționale (ex. Anchetele de laborator).  

7. Strategii bazate pe îmbogățirea contextului. Profesorii îi ajută pe elevi să realizeze legătura între 
cunoștințele și experiențele anterioare sau angajarea interesului elevilor în învățarea colegilor (ex. 
organizarea excursiilor, problematizarea, reflectarea).  

8. Strategii bazate pe tehnologii de instruire.  
Studiile arată că elevii care au performanțe bune la învățare sunt conștienți de strategiile pe care le 

utilizează și în sens contrar, cei ce nu obțin performanțe bune nu pot identifica strategiile pe care le 
utilizează și în consecință nu reușesc să le combine în așa numitul ”lanț de strategii” (Block, 1986; Galloway 
& Labarca, 1991; Stern, 1975; Vann & Abraham, 1990, cit in Gartner și col., 1971 )  

 Diversele modalități de abordarea învățării de către copii au diferite implicații asupra expectanțelor 
celorlalți cu privire la performanța lor. Dacă ceilalți consideră că diferențele de învățare se datorează vitezei 
de procesare și capacității intelectuale ale copiilor, atunci expectanțele vor viza performanțe relativ 
uniforme în mai multe domenii. Dacă, însă se consideră că strategiile și cunoștințele sunt importante atunci 
expectanțele vor viza nivele diferite de învățare, în funcție de cunoștințele conceptuale și controlul asupra 
strategiilor de organizare a acestor cunoștințe. De exemplu, într-un studiu comparativ a abilităților de 
memorare, la care au participat studenți și elevi din clasa a III–a, sarcina fiind aceea de a-și aminti numele 
programelor tv de sâmbăta dimineața, personajele din desene animate, etc., elevii din clasa a III-a și-au 
organizat mai bine informațiile, deci au reținut mai multe elemente (Lindberg, 1980 cit in Bransford și col., 
2004, p. 96). Similar, un grup de copii cu vârste între 8-12 ani au avut performanțe mai mari în a-și aminti 
anumite elemente decât un grup de adulți ”normali” datorită strategiei de categorizare (Brown and Lawton, 
1977 cit. in Bransford și col., 2004, p. 96).  

Cunoașterea conținuturilor disciplinii îi ajută pe profesori să-și stabilească hărți mentale cu care să 
stabilească indicii de monitorizare a succesului, temele pentru acasă, etc. Însă cunoașterea structurii 
disciplinii în sine nu-l ghidează pe profesor în procesul predării. Asta înseamnă că profesorul trebuie să-și 
dezvolte abilități de a înțelege conținuturile disciplinii într-o modalitate reflectivă, pedagogică (McDonald 
and Naso, 1986, cit in Harder și col., 2000, p. 156).  

 
Concluzii: 
Profesorul are nevoie de: „competenţă relaţională, capacitate de a promova relaţii de cooperare şi 

competiţie, un stil de lucru cooperant pentru a asigura unitatea clasei, pentru a obţine un înalt grad de 
coeziune al acesteia, pentru a stimula tendinţele centripete în locul celor centrifuge, pentru a forma 
conştiinţa comunitară (de grup) a elevilor de care se ocupă” (Cerghit, 2008, p. 183).  
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 PROFILUL ABSOLVENTULUI DE CLASA A VIII A  

ȘI INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

 PROF. ALINA FLORENTINA MAFTEI 
 
 Idealul educaţional conform Legii Educaţiei Naţionale, constă ȋn dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane. 
 LEN stabilește finalitățile specifice fiecărui nivel de învățământ, iar în învățământul preuniversitar 

curriculumul național (planuri cadru+programe școlare)este axat pe formare și dezvoltare/diversificarea 
competențelor cheie care conturează profilul de formare al elevului. 

 Profilul de formare a fost derivat din documentul Comisiei europene referitor la competențele cheie 
și este format din așteptările recunoscute social de la absolventul diferitelor niveluri de învățământ. 

 Cele 8 competențe cheie care au devenit, prin LEN, finalități ale învățământului preuniversitar sunt:1. 
Comunicare în limba maternă, 2. Comunicare în limbi străine, 3. Competențe matematice(A) și Competențe 
de bază în științe și tehnologii(B), 4. Competența digitală, 5. A învăța să înveți, 6. Competențe sociale și 
civice, 7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat, 8. Sensibilizare și exprimare culturală. 

 Așadar putem spune că descriptivul competențelor cheie europene, precum și finalitățile asumate la 
sfârșitul clasei a VIII a fundamentează profilul de formare al absolventului de clasa a VIII a în cadrul unui 
învățământ față în față sau a unuia realizat într-o situație de criză, în care învățământul online este prezent 
în proporție maximă. 

 Trebuie menționat faptul că profilul de formare al absolventului reglează Curriculumul național prin 
stabilirea competențelor care urmează să fie dobândite de elevul care finalizează un nivel de învățământ. 

 Planul cadru de învățământ reglementează domeniile/disciplinele prin studiul cărora elevii pot 
dobândi la finalul nivelului de învățământ profilul de formare respectiv.  

 În cuvinte mai simple putem spune că profilul de formare al absolventului de clasa a VIII a ne arată 
ce trebuie să știe, ce trebuie să fie capabil să facă și ce atitudini a dobândit prin învățare un copil care a 
absolvit clasa a VIII a. 

 Referitor la limba franceză se observă că valorizează în mod explicit competențele 
lingvistice(capacitatea de a comunica în scris și verbal, capacitatea de a iniția și susține conversații pe 
subiecte familiare sau cunoscute), aptitudinile și competențele de învățare(capacitatea de a aloca timp 
învățatului, autonomia, disciplina, perseverența), aptitudinile și competențele civice și sociale(capacitatea 
de a manifesta solidaritate în a rezolva probleme care afectează comunitatea, capacitatea de a observa și 
înțelege puncte de vedere care țin de contexte culturale diferite), aptitudini și competențe de exprimare 
culturală(capacitatea de a-ți manifesta creativitatea și de a-ți exprima punctele de vedere față de ceilalți). 

 Pentru a putea face față exigențelor din învățământul online și pentru a empatiza cu dorințele și 
nevoile elevilor mei am urmat mini formări(cu profesori din diverse țări care s-au confruntat cu aceeași 
problemă) unde am aflat despre multe platforme și resurse de învățare online gratuite, utile și interesante. 

 În urma analizării documentului (Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII a ) am sintetizat 
câteva aspecte foarte importante care pot fi realizate și prin intermediul învățământului online. 

- La finalul clasei a VIII a elevul trebuie să fie capabil: 
 * să caute, să proceseze informații pe teme cunoscute; 
 *să se exprime oral și în scris(în limba maternă și în limba străină), în funcție de situația concretă; 
 *să participe la dialoguri proactive; 
 *să rezolve probleme utilizând noțiuni de algebră și geometrie; 
 *să utilizeze dispozitive și aplicații digitale; 
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 *să-și gestioneze timpul alocat învățării;  
 *să opereze cu valori și norme de conduită ; 
 *să identifice soluții noi pentru îndeplinirea unor sarcini de lucru ; 
 *să participe la proiecte organizate în contexte formale sau nonformale. 
 Menționăm, în final, faptul că penru a reuși să se încadreze în profilul de formare al absolventului de 

clasa a VIII a, este nevoie de o muncă susținută din partea tuturor celor implicați(elevi, profesori, părinți), 
iar noi trebuie să fim coștienți de puterea și valoarea fiecărei discipline în parte de a construi oameni, cu 
adevărat, competenți. 
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ȘCOALA ALTFEL ! ȘCOALA DE ACASA! 

RESURSELE DIGITALE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

PROF. MAFTEI VIORICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIREȚEL-STRUCTURA SLOBOZIA 

 
 În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. Perioada pandemiei a 
demonstrat o dată în plus importanța utilizării mijloacelor digitale moderne ca sursă, dar și ca mijloc de 
învățare. 

 În prezent, cu ajutorul tehnologiilor informaționale, avem posibilitatea de a folosi resursele 
educaționale cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm 
și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Având în vedere faptul 
că performața în învățare este determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine 
conturate, cadrele didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern, iar conceptul de e-learning 
câștigă teren. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să 
participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe 
teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare, să parcurgă etapele 
necesare dezvoltării personale, să creeze teste online, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, 
scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. Sunt deschiși la tot ce presupunere 
inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, 
testelor de evaluare, dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră.  

 Școala, ca instituție principală în dezvoltarea abilităților de învățare, a fost pusă în situația de a 
reacționa prompt și eficient la izolarea socială, umană adusă de pandemie. 

Toate sistemele de educație din întreaga lume au trebuit să ia decizii privind modul de continuare a 
instruirii, în condiţiile în care toţi cei implicaţi în educaţie trebuie să fie protejaţi, într-o criză de sănătate 
publică care avansa rapid, imprevizibil. Țările afectate s-au concentrat pe asigurarea continuării actului 
educaţional, introducând sau extinzând modalitățile de educație la distanță existente, utilizând diferite 
tehnologii și platforme online pentru învățarea continuă precum: Zoom, Google Classroom, Microsoft 
Teams, Edmodo, Easyclas, Cisco webex, Meet. 

 Din perspectivă pedagogică, practicile dezvoltate de sistemele de educație afectate de suspendarea 
cursurilor cu elevii și studenții, se situează pe cel puțin două paliere diferite: învățarea online și învățarea 
la distanță. În primul rând instruirea în mediul online pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, 
trebuie să se regăsească sub forma învăţării mixte (blended learning – online şi faţă-în-faţă). Prezența 
fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește 
rezultatele învățării. În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă timp de planificare, pregătire și 
dezvoltare pentru o lecție, situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime 
disponibile și într-un timp redus. Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea 
conținutului de parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul 
de învăţare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se 
mai bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare.Văzută de mulți elevi, 
dascăli, dar mai ales părinți în aceste zile, drept un panaceu pentru situația de criză cu care se confruntă 
întreaga lume, învățarea online are avantaje incontestabile, dar și dezavantaje. 
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 Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând 
si oriunde, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul 
fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera 
procesul de învățare sau încetini, cu o implicare emoțională redusă. Constatările din domeniu semnalează 
că elevii introvertiti tind să fie mai activi, inhibiția fiind mult diminuată, interacțiunea realizându-se și fără 
distractori din afară. Acest tip de învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl 
poate provoca pe elev să devină proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate 
realiza prin introducerea de link-uri externe, scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, 
demonstraţii, liste bibliografice, materiale scanate, documente de tip audio si video în clasa virtuală, sarcini 
individuale.  

 Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și 
profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a 
învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece 
conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora 
nu este facilitată de profesor. 

 Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o anume pregătire în 
proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile informaționale. Astfel, pentru profesori, 
instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de vedere tehnic, deoarece utilizarea acestui 
mediu presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din punct de vedere al disponibilităţii, având 
în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. Pentru elevi, învățarea online activă 
solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de 
mărimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate, un număr mare de elevi făcând 
imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce 
dimensiunea clasei crește, ajungând în cele din urmă la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un 
profesor să ofere feedback specific și prompt.  

 Consider că învățarea online poate fi acceptată ca o soluție temporară sau folosită ca parte a unor 
lecții, dar nu ca un mod de activitate zilnică. 
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 ,,EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!ȘCOALA ALTFEL!ȘCOALA DE ACASA! ,, 

 
MAGURAN DORINA-VIOLETA 

LICEUL ,,IOAN BUTEANU” GURAHONȚ- ȘCOALA PRIMARA BONȚEȘTI 
LOCALITATEA BONȚEȘTI, COMUNA GURAHONȚ, JUDEȚUL ARAD 

 
 În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale și încep un proces complex de 

învățare. Descoperă științe structurate pe discipline, învață să citească, să scrie, să socotească, deprind 
noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și provoacă atât 
învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. 

 Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda învățării online, ce completează 
îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și educație. 

 Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului, 
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților 
și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, 
pentru a relaționa, a comunica. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, cât și 
pentru părinți.Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii observă 
atracția copiilor față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor 
resursele digitale, tocmai pentru a răspunde intereselor lor.  

Avantajele învățării online derivă din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând si oriunde, 
cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este determinat ca într-
o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent 
materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. Învățarea online permite și elevilor și 
profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă 
perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare 
emoțională redusă. Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiti tind să fie mai activi, inhibiția 
fiind mult diminuată, interacțiunea realizându-se și fără distractori din afară. Acest tip de învățare, în 
condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină proactiv, să fie 
un căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de link-uri externe, 
scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, liste bibliografice, link-uri către 
resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente de tip audio si video în clasa virtuală, sarcini 
individuale.  

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi 
și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a 
învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece 
conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora 
nu este facilitată de profesor. 

Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o anume pregătire în 
proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile informaționale. Astfel, pentru profesori, 
instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de vedere tehnic, deoarece utilizarea acestui 
mediu presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din punct de vedere al disponibilităţii, având 
în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. Interpretarea eronată a explicaţiilor 
scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă 
responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de mărimea grupului de elevi 
vor limita foarte mult strategiile utilizate, un număr mare de elevi făcând imposibilă interacțiunea de 
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calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește, ajungând 
în cele din urmă la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific 
și prompt. 

 In zilele acestea cursurile online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe institute si 
companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educatiei online, grupuri vaste de 
oameni resping astfel de metode, în mare parte datorită conceptiei gresite.  

In acelasi timp, în ciuda popularității în crestere a cursurilor online, formarea traditionala (in clasa) 
se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a mentine interesul cursantilor. 

Pentru unii oameni, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este 
metoda preferată. 
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ȘCOALA ”ON-LINE” LA COLEGIUL TEHNIC ”C. D. NENIȚESCU” 

 BAIA MARE 
 

PROF. MAGYAROSI LASZLO-ZOLTAN 
 
 Colegiul Tehnic “C. D. Nenitescu” Baia Mare a fost fondat în anul 1972 cu numele “Liceul 

Industrial Metalurgic”. Având în vedere domeniul de formare profesională din şcoala noastră din 1997 
a preluat numele de Colegiul Tehnic “C. D. Nenitescu”. În condiţiile unei restructurări a sistemului 
educaţional din România, şcoala noastră s-a orientat spre noi domenii de formare profesională, 
răspunzând astfel direcţiilor de dezvoltare ale zonei Baia Mare: resurse naturale şi protecţia mediului, cu 
specializările de protecţia mediului, reciclarea materialelor organice şi anorganice, tehnician în industria 
alimentară și silvicultură. Premierul Ludovic Orban anunţa pe 9 martie, într-o zi de luni, închiderea 
şcolilor din România din cauza pandemiei de coronavirus: „Am luat decizia de suspendare a cursurilor în 
învăţământul preuniversitar, cu posibilitate de prelungire“. Astfel, din 11 martie, actul educațional s-a 
mutat pe platforme online, elevii și profesorii găsind-se într-o nouă postură, într-o situație nemaiîntâlnită. 
Dar, elevii și profesorii de la Nenițescu s-au pliat repede, găsundu-și resurse și voință pentru a continua 
actul educativ la standardele obișnuite de până acum. Profesorii colegiului, ca furnizori de educație au 
propus, în continuare, să fie mediatori între respectul față de tradiție și necesitatea promovării științelor și 
tehnologiilor moderne, să trezească interesul pentru propria formare, astfel ca absolvenții să fie autonomi, 
responsabili, capabili să decidă cu felxibilitate asupra propriei cariere și nu în ultimul rând să promoveze, 
în toate activitățile calitatea, performanța, dezvoltarea creativității, încrederea în sine pentru toți 
participanții implicați în proces. În toată această perioadă, care s-a crezut inițial că va fi mult mai scurtă, 
elevii au lucrat pe platforme și aplicații, precum ZOOM, Goggle Classroom și Meet, WebEx, Whatsapp și 
Skype. Prof. Univ. dr. Ovidiu Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de la 
Universitatea din București, preciza punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul abordării 
lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația 
cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de 
motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, 
iar dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă 
de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în 
această perioadă.” Nu a fost ușor nici pentru elevi, dar nici pentru profesori. La început, cadrele didactice 
au participat la webinarii, cursuri online cu tematica școlii online. Cursul la care am participat s-a 
numit ”Utilizarea Google Classroom în colaborarea online”, organizat de către metodiștii Casei Corpului 
Didacic din Maramureș. Google Classroom este o platformă web gratuită, pentru școli, organizații non-
profit și pentru oricine deține un cont personal Google. Această platformă facilitează crearea de cursuri, 
distribuirea şi colectarea temelor, îmbunătăţeşte comunicarea şi organizarea, și generează economie de 
timp și hârtie. Aplicația Google Classroom face parte din pachetul gratuit de aplicaţii Google pentru 
educație (G Suite for Education) care conține instrumente digitale utile pentru instituțiile educaționale, de 
la conturi de e-mail, documente și spațiu de stocare de date. Aplicația Google Classroom funcționează 
împreună cu Google Documente, Google Drive și Gmail, astfel încât profesorii să poată aloca teme elevilor. 
Profesorii pot atașa la teme materialele precum: documente, link-uri, imagini. Toată activitatea se 
desfășoară online utilizând un computer sau un dispozitiv mobil. Elevii se conectează la aplicația Google 
Classroom, văd temele, termenele de predare și le pot completa on-line, pot atașa fișiere, link-uri sau 
imagini la teme. Atunci când un elev predă o temă, profesorul vede imediat în fluxul cursului din aplicația 
Google Classroom că lucrarea este predată. Profesorul poate scrie notițe sau lăsa comentarii în cadrul 
temelor elevilor, poate adăuga o notă și poate returna elevului o temă însoțită de feedback individual. 
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Atunci când părinții/tutorii sunt invitați să utilizeze aplicația Google Classroom, aceștia primesc e-mailuri 
regulate despre munca și cursurile elevilor, despre temele nefinalizate, temele al căror termen de predare 
se apropie în curând și despre activitatea din cadrul fluxului de curs Google Classroom. Elevii colegiului 
nostru au reușit să se conecteze toți, astfel activitatea didactică s-a desfășurat în condiții normale, factorii 
perturbatori fiind cele comune tuturor elevilor din România: număr de mic de calculatoare într-o familie, 
existența mai multor copii într-o familie, care folososc concomitent calculatorul, viteza internetului în 
anumite zone geografice, timpul alocat, dezinteresul față de activitatea online, știind că notele primite în 
această perioadă sunt facultative conform Ordinului de ministru. 

 Îmi amintesc că prima săptămână de educaţie online a fost obositoare, în primul rând, din punct de 
vedere emoţional, pentru că, în contextul izolării, a apărut acest nou mod de a interacţiona cu elevii. 
Începând cu a doua săptămână am intrat într-un ritm, în care n-am mai pus accent pe noi conţinuturi, ci 
doar am încercat să le consolidăm pe cele existente. Am vrut ca întâlnirile pe ZOOM sau pe Skype să fie 
cât mai deschise, creative şi elevii să nu se simtă presaţi. Am observat că relația cu elevii s-a îmbunătățit. 
Ca profesor de geografie, am reușit, împreună, să călătorim virtual în foarte multe orașe, muzee, parcuri 
naturale și naționale….am văzut Londra, Parcul Yellowstone, am admirat tablourile și sculpturile expuse 
în muzeul Louvre. Chiar dacă la început mulţi elevi s-au bucurat la auzul veştii că se închid şcolile, pe 
parcurs şi-au dat seama cât de mult le lipsesc colegii şi dascălii, cât de importantă e întâlnirea față în față 
între profesor și elev, contactul între elevi, prieteniile lor, nevoia de a discuta împreună anumite teme. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE: „ȘCOALA DE ACASA” 

 
ANCA MARIA MAIOR 

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PREȘCOLAR LA 
 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ȘTEFANIA”, TARGU MUREȘ 

 
Școala de acasă a început pentru mine, ca și cadru didactic, cât și pentru copilașii și părinții de la 

grupă cu un mare semn de întrebare. Pot spune că necunoscutul, aceea parte cu care te întâlnești pentru 
prima oară – școala online – a fost și este în continuare o provocare pentru noi toți.  

 
Acum spre sfârșit de an școlar pot pune în balanță punctele bune și cele mai puțin bune a ceea ce a 

însemnat „școala de acasă”. Chiar dacă a existat o distanțare fizică, cea sufletească a fost la înălțime. Am 
încercat prin toate puterile ca nevoia de a hrăni sufletul, dorul de grădiniță, de colegi să fie compensat în 
vreun fel prin experiențele noastre online. Am înregistrat povești și le-am trimis copiilor prin intermediul 
tehnologiei ca să îmi audă vocea, să poată să mă vadă, să ajung în acest fel la sufletul lor.  

 
În toată această perioadă grea am încercat să țin cont de partea emoțională care consider că a fost cel 

mai tare afectată. Mottoul după care m-am ghidat a fost „fă rai din ce ai”. Natura mi-a fost aproape, astfel 
că materialele din natură m-au ajutat în munca cu copiii. Totul a devenit un joc, dar atât pe înțelesul copiilor, 
cât și al părinților. De multe ori am regândit unele activități pe care le făceam la grupă când eram singură 
cu cei mici, și pentru ca ele să fie bine înțelese de părinți care au devenit pentru noi educatoarele un sprijin 
deosebit în această perioadă. Cele mai îndrăgite au fost, așa cum era de așteptat, activitățile practice de 
educare a limbajului, jocurile de mișcare, pictură și muzică.  

 
De un real ajutor mi-au fost resursele educaționale deschise de pe site-ul Inspectoratului Județean 

Mureș, conferințele și atelierele online Super Teach.  
 
Am interacționat foarte mult și am schimbat idei de bune practici cu colege din județul Mureș. Am 

învățat cum se utilizează cât mai eficient platforma online pentru întâlniri, ZOOM, și astfel întâlnirile cu 
copiii au avut loc și în acest fel. Într-un timp foarte scurt am învățat cum să continui procesul de învățare al 
copiilor și în școala online. Vorba aceea...am impresia că am trecut de la căruță la mașina electrică într-un 
timp record. Nu degeaba se spune că în această meserie de dascăl învățarea nu se oprește, ci continuă practic 
toată viața.  

 
Tehnologia are părțile ei bune, dar consider că niciodată nu ar putea înlocui contactul fizic, emoțional, 

atât de indispensabil în relația copil – educatoare. Poate pe viitor vom învăța din această experiență „școala 
altfel – învățământ online” și vom găsi un echilibru între cele două lumi.  
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EDUCAȚIA DIGITALĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MALOȘ MARIA 

GPP IERNUT, JUD. MUREȘ 
 
În ultimele luni ale anului școlar 2019-2020, învățământul românesc a suferit numeroase transformări 

din cauza pandemiei de Coronavirus. Deciziile luate de către Ministerul Educației și Cercetării au înlocuit 
metodele și stategiile educaționale de predare-învățare-evaluare tradiționale și moderne (care presupuneau 
o activitate față-n față) cu învățarea digitală. Aceasta din urmă presupune abordarea altor tehnici de predare 
și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale. Astfel, învățarea digitală a ajuns să joace un rol 
crucial în educație, competența digitală (competență-cheie) putând fi valorificată. 

Există două perspective diferite, dar complementare asupra educației digitale:  
- pe de o parte, dezvoltarea competențelor digitale relevante pentru elevi și profesori;  
- pe de altă parte, utilizarea pedagogică a tehnologiilor pentru a sprijini, îmbunătăți și transforma 

învățarea și predarea. 
În condițiile date, învățarea a continuat chiar și de la distanță. Cu toții suntem conștienți că există 

diferențe între predarea în sala de clasă și învățarea la distanță - în special interacțiunile sociale și medierea 
dintre profesori și elevi. Educația digitală are beneficiile ei. Elevii devin mai interesați să învețe, putând să-
și extindă orizonturile. Tehnologia și instrumentele digitale dezvoltă abilitățile de învățare ale elevilor, 
identifică de au nevoie pentru a învăța, utilizează resursele online, eficiența și productivitatea fiind sporite. 
Gândirea critică, ce stă la baza dezvoltării raționamentului analitic, este dezvoltată datorită educației 
digitale.  

Educația digitală îi face pe elevi să devină mai responsabili și mai motivați. Elevii care au posibilitatea 
să folosească instrumentele digitale devin mai implicați în procesul intructiv-educativ, sunt mai interesați 
să-și îmbogățească cunoștințele, învață activ, implicat și se angajează la dialoguri proactive. Învățarea 
digitală este una interactivă, oferă o viziune diferită asupra lumii, o perspectivă mai largă, propune activități 
de predare-învățare-evaluare mult mai atractive.  

Profesorii și părinții trebuie să se implice mai mult datorită acestor instrumente digitale. Platformele 
educațioanele ajută profesorul să creeze și să administreze grupurile claselor de elevi pe care le 
coordonează. Acesta poate oferi răspunsuri la nevoile elevilor, explicații în momentul în care acețtia 
întâmpină dificultăți în rezolvarea unor sarcini de lucru. Elevii și părinții au posibilitatea de a urmări 
progresul, motivația și responsabilitatea fiind crescută. Părinții pot colabora cu copiii lor în îndeplinirea 
unor activități în echipă, iar satisfacția este sporită. 

Ministerul Educației și Cercetării a precizat faptul că peste 250.000 de elevi nu au posibilitatea de a 
accesa tehnologia și instrumentele digitale impuse de educația digitală. Transformarea educației în una 
digitală este semnificativă, iar impactul este dificit de anticipat. Absența unei baze materiale, la nivel 
național, împiedică participarea tuturor elevilor la educație, în condițiile în care aceasta este gratuită. Fără 
tablete sau calculatoare/laptopuri pentru elevi și profesori, educația digitală devine imposibilă. Copiii care 
provin din medii defavorizare sunt cei mai afectați. Există familii care au mai mulți copii, părinții lucrează 
de acasă și trebuie să împartă instrumentele digitale și chiar spațiul de lucru. Părinții care pleacă la serviciu 
nu pot sprijini copiii în utilizarea resurselor online. În aceste condiții, participarea elevilor la educația de la 
distanță este compromisă.  

Contextul actual aduce noi provocări pentru care trebuie să se găsească soluții și să se profite de 
oportunitățile oferite de mijloacele digitale de învățare. Ministerul Educației și Cercetării poate sprijini atât 
elevii, cât și profesorii în achiziționarea de instrumente digitale necesare participării la educația digitală. 
Reprezentanţi ai societăţii civile, cadre didactice, antreprenori din domeniul digital şi personalităţi publice 
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au decis să colaboreze în crearea unei tablete educaționale care să fie utilizată de profesorii și elevii care nu 
au posibilitatea să și achiziționeze un instrument digital. Aceasta are o aplicabilitate eficientă, este adaptată 
aplicațiilor și nevoilor educaționale și cuprinde materiale educaționale adaptate educației digitale. Crearea 
unei tablete educaționale ar contribui la redresarea inegalității majore cu care se confruntă învățământul 
românesc. Acest proiect ar stimula și dezvoltarea educației digitale în zonele defavorizate. Astfel, principiul 
egalității de șanse ar putea deveni realitate.  

Dezvoltatea la nivel național a unei platforme la care să aibă acces gratuit toate școlile din România 
este absolut necesară. Aceasta ar veni în sprijinul profesorilor, al elevilor și al părinților. Astfel, toți actorii 
care participă la procesul de educație sunt implicați. Platforma ar putea viza: situația fiecărui elev; un feed-
back la finalul semestrului; adăugarea unor materiale, fișe de lucru, scheme, tabele, teste; lecții interactive; 
crearea unor chestionare online etc. 

Consiliul European din octombrie 2017 s-a declarat în favoarea unor sisteme de educație și formare 
„adecvate pentru era digitală”. S-au stabilit câteva obiective:  

- sprijinul pentru educația de înaltă calitate; 
- îmbunătățirea relevanței acesteia; 
- dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor europeni și sporirea vizibilității acestora; 
- stimularea inovării și a competențelor digitale în toate instituțiile de învățământ; 
- deschiderea sistemelor de educație. 
Planul de acțiune are trei priorități: 
1. O mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și de învățare 
2. Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale relevante pentru transformarea digitală 
3. Îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective. 
Pregătirea elevilor la cerințele învățământului superior și pregătirea pentru o cariere de la o vârstă 

fragedă a devenit una dintre cele mai importante responsabilități ale educației școlare. Soluțiile digitale de 
învățare pun accentul pe metode de învățare care sunt constructive, colaborative și solicită implicarea 
elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la cerințele societății actuale. Sistemul de educaţie a fost digitalizat, 
iar profesorii, elevii, orele de curs, materialele adiţionale, temele, îndrumarea şcolară şi discuţiile şi-au găsit 
noi modalităţi de exprimare. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ”ÎNVĂŢ SĂ FIU INDEPENDENT” 

 
 PROF. PSIHOPEDAGOG ALINA NADIA MAN  

 GRĂDINIȚA SPECIALĂ CLUJ-NAPOCA 
 
MOTTO: "Asemenea unui vultur, şi un om, chiar dacă a fost învăţat să se considere altceva decât 

este în realitate, poate reînvăţa cine este cu adevărat, poate lua decizii conforme cu natura sa, poate deveni 
un învingător.” Povestea vulturului, James Agg 

 
Argument 
De ce este nevoie de acest proiect? 
Lucrând ca profesor psihopedagog alături de copiii cu deficienţe ușoare, moderate, severe şi asociate 

am trăit situaţii în care aceşti copii sunt respinşi de ceilalţi, sunt marginalizaţi, iar lumea lor se rezumă doar 
la mediul familial şi şcolar. Dificultăţile de deplasare, de comunicare, de relaţionare şi preconcepţiile celor 
din jur sunt un impediment major în integrarea reală socială şi profesională a acestor copii.  

Activitatea didactică cu preșcolarii cu cerințe educative speciale este o continuă provocare pentru 
profesor în găsirea unor metode alternative de comunicare, a celor mai adecvate metode de predare, de 
facilitare a învăţării, de evaluare. Munca la grupă sau cabinet de terapie necesită metode speciale de 
educaţie, terapii corectiv-compensatorii sau recuperatorii, adaptate şi individualizate, în vederea activizării 
întregului potenţial al preșcolarului.  

Şi oare pentru ce atâta efort? Cu ce scop îi educăm ? Care sunt finalităţile educaţiei? 
Răspunsul poate fi unul singur să fie independenţi. Ca profesori trebuie să le transmitem acele 

cunoştinţe şi să le formăm acele abilităţi care să le permită să facă faţă lumii în care trăiesc. 
Am învăţat că indiferenţa, mila sau hiperprotecţia nu sunt elementele de care au nevoie. Ei au nevoie 

să fie învăţaţi cum să fie ei înşişi cu limitele şi posibilităţile lor. 
Integrarea acestor copii presupune formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare, 

a independenţei în mediul grădiniței, social şi familial, bazându-se pe conştientizarea posibiltăţilor şi 
acceptarea limitelor personale. Cred că succesul integrării constă în responsabilizarea lor, în dezvoltarea 
autodeterminării şi formarea unei stări de spirit pozitive. 

Proiectul acesta îşi doreşte să fie un mic pas spre integrarea lor în societate. 
 
TEME/CONŢINUTURI 
1. Comunicarea 
• Comunicarea verbală 
• Comunicarea non verbal 
• Comunicarea paraverbală 
2. Învăţ gesturi de bază şi-mi formez capacităţile motrice complexe 
• Motricitate generală  
• Motricitate fină  
3. Învăţ să-mi cunosc propriul corp, lateralitatea şi să mă coordonez 
• Cunoaşterea corpului 
• Cunoaşterea aspectului simetric al corpului 
• Reprezentarea schemei corporale  
• Fixarea lateralităţii 
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4. Învăţ culorile, formele, mărimile şi orientarea în spaţiu şi timp 
• Formarea structurii perceptiv- motrice de culoare  
• Formarea structurii perceptiv- motrice de formă 
• Formarea structurii perceptiv- motrice de mărime 
• Formarea structurii perceptiv- motrice spaţiale 
• Formarea structurii perceptiv- motrice temporale 
5. Învăţ să mă îmbrac, să mă îngrijesc, să fiu sănătos şi în siguranţă 
• Îmbrăcăminte şi încălţăminte 
• Autoîngrijire 
•  Sănătate 
•  Siguranţă 
6. Învăţ să mă autogospodăresc 
• Locuinţa 
• Hrana şi prepararea ei  
• Bucătăria 
• Aranjarea mesei  
• Utilizarea banilor  
7. Învăţ să relaţionez şi să fiu sociabil 
• Norme de comportare civilizată 
• Relaţii de adaptare şi integrare în micro şi macrogrupurile sociale 
• Relaţii între sexe 
• Viaţa de familie 
8.  Învăţ comportamentul social şi să mă descurc în comunitate 
•  Cunoaşterea mediului social 
•  Autonomia şcolară 
•  Autonomia în afara clasei şi a şcolii 
•  Mijloace de transport 
9. Învăţ să fiu organizat, autodeterminat şi să-mi aleg o meserie  
•  Luarea deciziilor 
•  Planificare şi acţiune  
•  Alegerea unei meserii 
10.Învăţ să-mi petrec timpul liber  
• Timpul liber  
 
Fiecare dintre temele menţionate mai sus au în cadrul proiectului o prezentare generală, o expunere a 

modelelor teoretice şi exerciţii practice, atât sub forma activităţilor de grup, cât şi activităţi individuale, atât 
față în fața cât și on-line. 

 
Activităţi de învăţare 
 Metodele utilizate vor fi active de tipul: învăţare euristică, învăţare prin cooperare, brainstorming, 

lucru în echipe, etc. 
 
Activităţi de evaluare 
 Evaluarea se va realiza cu ajutorul grilelor de evaluare elaborate, precum şi prin fişe de lucru. 

Preșcolarul considerat agent activ al procesului de învăţare va fi motivat să participe la demersul didactic 
atât individual cât şi în grup.  
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GRĂDINIȚA ALTFEL / GRĂDINIȚA ACASĂ 

 
PROF. MANCIU ADRIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN LALESCU” REȘIȚA / 
 GRADINIȚA P. N. DOMAN – STRUCTURA 

 
Grădinițele au fost închise, cursurile au fost suspendate, iar recomandarea Ministerului 

Educației și Cercetării a fost mutarea cursurilor în online. Aceste cursuri online, la început, erau doar 
pentru a păstra legătura noi, cadrele didactice, cu elevii și era important ca părinții și cei mici, să 
conștientizeze că nu suntem în vacanță, ci ne vom continua învățarea altfel .  

În această perioadă am parcurs un traseu dificil, o situație pe care nu credeam că o voi experimenta 
vreodată. Cu toate acestea, am fost alături de preșcolari și de părinții lor și ne-am continuat învățarea acasă. 

Distanțarea, lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 
activităților de acasă. La grupa pe care o conduc, copilul și nevoile sale se află în centrul atenției mele, 
iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției sale. În 
cazul preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil și nu toți copiii pot performa 
online, așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu educatoarea, persoana cu care 
sunt familiarizați și care îi îndrumă, lipsește. În perioada de desfășurare a cursurilor online, am încercat o 
adaptare a curriculumului pentru educația timpurie și a programului educațional propus la început 
de an, iar cursurile online au reprezentat o provocare. 

Partea cea mai dificilă, a cursurilor online, a fost pregătirea mea, pentru a face față acestei provocări. 
Am întâmpinat probleme în stabilirea tuturor aspectelor tehnice, am avut prea puțin timp la dispoziție pentru 
formare și informare și a fost grea alegerea activităților, care să se potrivească și acasă și online. 

Mi-am desfășurat activitățile de la distanță, împreună cu preșcolarii mei, cu ajutorul părinților 
acestora . Încă din primele zile, am început cu câteva sugestii de activități trimise prin aplicația WhatsApp 
și pot spune ca am avut un feedback pozitiv din partea copiilor și a părinților. Pe WhatsApp / Grupul clasei 
le-am trimis sugestii de activități, conform programului zilnic ( 3 – 5/7 ani ) de la grupele cu program 
normal, conform temei săptămânale, așa cum o aveam stabilită în planificarea anuală în acest an școlar și 
ținând cont de particularitățile de vârstă ale copiilor. Părinții au lucrat cu micuții, ținând cont de sarcinile și 
obiectivele activităților trimise și explicate de mine. Aceste explicații au avut rolul de a-i îndruma, de a-i 
ajuta pe părinți, în realizarea activităților propuse . 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității mele, în grădiniță este comunicarea permanentă 
cu părinții, așa că în perioada aceasta, am păstrat un dialog constant cu părinții, iar încurajările și susținerea 
au venit din ambele părți. 

Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de grădiniță, de educatoare, de colegi, 
de care se atașaseră atât de mult, de activitățile desfășurate în grădiniță. 

Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună, cadru didactic alături de părinți, în 
beneficiul copiilor. 

Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la susținerea cursurilor în online au făcut ca eu, 
părinții și copiii, să trecem prin mari emoții . 

Părinții și copiii au răspuns pozitiv la cursurile desfășurate online și am solicitat, părinților, un 
feedback legat de învățarea online (dacă cer prea mult sau prea puțin de la copii, care dintre activitățile 
sugerate au fost mai plăcute pentru cei mici etc.). 

Indiferent în ce „tabără” ne aflam, am desfășurat activități de consiliere a părinților și copiilor, am 
apelat la răbdare și înțelegere, pentru a comunica eficient și a ne face plăcute, constructive și educative 
activitățile desfășurate online. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MANDAN ELENA 
 
 În contextul pandemiei de coronavirus, profesorii din România au fost provocați să se adapteze rapid 

în vederea organizării și desfășurării lecțiilor în mediul on-line. În vederea asigurării continuității procesului 
de învățare în mediul on-line, a fost emis Ordinul 4135 prin care s-au aprobat instrucțiunile privind 
organizarea și desfășurarea acestuia. Aceste instrucțiuni au impus măsuri care trebuie luate de către unitățile 
de învățământ, de către cadrele didactice dar și de către părinți. 

 În ceea ce privește măsurile la nivelul unităților de învățământ, acestea trebuind să desfășoare 
activități pentru a facilita învățarea on-line, ordinul prevede: 

• colaborarea cu autoritățile administrației publice localeși cu inspectoratul școlar pentru 
completarea dotării cu completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet, în 
funcție de nevoile identificate 

• stabilește împreună cu cadrele didactice, platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise 
care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată 

• realizează împreună cu profesorii un program săptămânal care include activitățile de învățare on-
line pentru fiecare disciplină de studiu, având o durată echilibrată a acestora 

• stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de către profesori 
• aplică mecanisme de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, cadre didactice în vederea 

îmbunătățirii accesului, participării și a calității activității 
• actualizează fișele posturilor cadrelor didactice. 
În ceea ce privește activitatea desfășurată de către cadrele didactice on-line, ordinul prevede: 
• informează părinții cu privirela perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și 

modalitatea de organizare a activității suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu drepturile și obligațiile 
acestora 

• coordonează activitatea grupei/clasei asigurând continuitatea participării preșcolarilor/ elevilor la 
activitățile de învățare on-line 

• stabilește împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ platformele, 
aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată on-
line 

• transmite părinților programul stabilit și alte informații relevante pentru facilitarea învățării 
• colectează feedback-ul de la părinți, copii cu privire la organizarea și desfășurarea activităților și 

îl transmit unității de învățământ. 
 Potrivit acestui ordin, părinții au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul 

și participarea copiilor la activitățile de învățare on-line desfășurate de unitatea de învățământ.  
 Pentru a creea un mediu de învățare cât mai aproape de cel real, cadrele didactice au avut nevoie de 

trei tipuri de resurse: o platformă de interacțiune în timp real (ZOOM și GOOGLE MEET), aplicații sau 
platforme de colaborare on-line pentru a facilita schimbul de documente (GOOGLE CLASSROOM) și 
resurse și aplicații de învățare. 

 Printre avantajele învățării on-line se evidențiază următoarele aspecte: se evită condițiile de secol 
XIX (wc afară): se evită bullyingul; copiii sunt mai odihniți datorită programului flexibil; părinții au acces 
complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și teme; copiii se obișnuiesc mai bine cu 
tehnologia. 

 Ca și dezavantaje, în ceea ce privește învățarea on-line, se evidențiază următoarele: lipsa accesului 
la tehnologie, deficitul de dispozitive; lipsa posibilității testării eficiente și a notării adecvate deoarece copiii 
au acces la toate resursele; abilitățile limitate ale profesorilor privind utilizarea platformelor; spațiile 
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inadecvate învățatului on-line (locuințe mici, număr mare de copii în familie); presiune mai mare pe copil 
deoarece este obligat să studieze și să descopere singur; presiune pe părinți, aceștia fiind nevoiți să își ajute 
copiii la partea de tehnologie și la partea efectivă de realizare a temelor; interacțiunea mai greoaie între 
copii și cadrul didactic; interacțiunea limitată între copii datorită distanțării sociale care afectează relațiile 
lor sociale și aptitudinele lor de socializare. 

 Vorbind de educație, criza provocată de CODVID-19 este un moment de răscruce, poate în sens 
pozitiv, deoarece a creat oportunitatea activizării rapide a resurselor on-line disponibile și i-a determinat pe 
profesori să găsească soluții alternative de a comunica cu copiii și părinții acestora, de a planifica și de a 
învăța altfel – ON-LINE. 
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,,ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ONLINE ,, 

 
PROFESOR INV. PREȘCOLAR MANEA MARIA 

 

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de predare, învățare evaluare. 

Metodele clasice de predare – învățare – evaluare poate fi înlocuite cu succes cu mijloace 

mai atractive. Copilul priveşte, ascultă şi răspunde pasiv, iar relaţia dintre copii şi mediul de 

învăţare se reduce la receptarea simplă a diverselor informaţii. În acest context, folosirea 

tehnologiei evidenţiază partea senzorială prin stimulări vizuale, auditive sau tactile, într-un 

context stimulativ şi motivant. 

Ca participant, copilul începe să interacţioneze cu mediul său şi învaţă o acţiune 

specific împreună cu efectele produse, copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă 

programe utile, totul este mai interactiv (anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai 

degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin cu programele, browsingul și chiar 

utilizarea laptopului sau a computerului  

 Se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică, părinții au acces complet la 

modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la curent cu adevărat 

cu situația școlară a copilului.  

 Sunt si dezavantaje a invatamantului online, se interacționează mai greu între copil și 

profesor, mai ales dacă copilul are dificultăți în a înțelege ceva, copiii interacționează mai puțin 

între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare, copiii 

comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă 

majoră a vremurilor actuale. 
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,,ŞCOALA DE ACASĂ“ 

  
 P. I. P. MANEA VIORICA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 40 ,,AUREL VLAICU” CONSTANTA 
 
 Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală 

problemele existente în societate, care, cu certitudine, își vor aduce aportul la o schimbare radicală a 
mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare a sistemului educațional, pentru a-i face pe 
elevi să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine, cu surprizele sale. 
Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate 
de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Chiar ei, elevii, ar trebui să fie învățați 
să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, 
valorificând eficient multiplele lor inteligenţe, care ulterior să devină achiziții importante pentru progresul 
societății. 

 Pandemia de COVID-19 din Europa și măsurile naționale necesare pentru combaterea răspândirii 
virusului au provocat perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și mobilitate 
pentru elevii și profesorii din Romania şi din întreaga lume. .  

 Cu ce ne ajută tehnologia să avansam in educaţie? Ce avantaje şi dezavantaje are? Merită investiţia? 
Acestea sunt doar câteva intrebari pe care ni le punem adesea. 

 Privind cum invăţarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, însă putem să vedem şi câteva dezavantaje.  

 Avantaje: 
 1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 
 Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde şi oricui informaţiile pe 

care le doresc. 
 2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare. 
 Orice persoană din grupul ţintă are acces la toate informaţii, oriunde şi oricand. 
 3. existenta continuturilor multimedia 
 Prin internet pot fi transmise şi imagini, videoclipuri, fişiere şi orice fel de materiale virtuale care 

întotdeauna au eficientizat învăţarea. 
 4. conţinuturile pot şi şterse, corectate sau actualizate cu uşurintă 
 Daca distribuitorul îşi dă seama că a transmis o informaţie greşită sau poate doreşte să o actualizeze, 

el poate face acest lucru . De asemenea, orice document poate fi editat şi reedidat, astfel corectarea nu mai 
produce dificultăţi. 

 5. serviciul folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
 Informaţiile pot fi indreptate spre o persoană sau către mai multe în acelaşi timp în mod individual 

sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să şi comunice. 
 6. folosirea conţinuturilor interactive, existenţa feed-back-ului 
 Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experienţe, păreri sau informaţii. De asemenea, 

ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există 
şi interacţiune virtuală şi nu numai învăţare individuală. 

 Dezavantaje: 
. 1. Dependența de internet 
 Psihologii sunt de părere că un copil din ciclul primar sau gimnazial nu trebuie expus unui astfel de 

tip de educaţie, deoarece poate aluneca în capcana internetului. 
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2.Educația online privează copilul de experiența lumii reale 
 Există foarte mult studii de specialitate care arată că educația online și educația la domiciliu privează 

copilul de interacțiunea-cheie, specifică doar colectivului școlar, și care îl modelează pentru integrarea în 
societate într-un fel în care părinții nu-l pot garanta. Copilul riscă să ajungă incapabil de socializare. 

 3. Managementul timpului este un subiect de interes. 
 Elevii economisesc timp pentru că nu mai trebuie să își calculeze cât le ia drumul până la școală, 

minutele de pregătire, înainte de a pleca din casă . Timpul este prețios și folosit astfel la maximum pentru 
a intra în direct cu profesorii, cu colegii, pentru a fi prezenți – virtual – la ore. Poate nu întâmplător, prezența 
la clasele online este covârșitoare, iar acest fapt nu face decât să responsabilizeze profesorul, să bucure 
dascălii, pentru că devine evident că interesul elevilor pentru educație și interacțiune a crescut, odată cu 
aceste limitări sociale care nu depind de noi. Atât adulții cât și cei mici realizează în acest context că sunt 
aspecte semnificative ale vieții care contează cu adevărat: interacțiunea socială, atmosfera de la școală, 
sprijinul din afara orelor pe care profesorul îl oferă cu drag prin vocația sa, contribuția părinților la formarea 
micilor oameni. 

 Printre dificultatile intampinate de elevi ar fi si cele de ordin tehnic:conectare complicată pe anumite 
platforme, restricții de acces, instalări de programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul 
noilor tehnologii, nivelul insuficient al competențelor digitale lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, 
lipsa unui program bine structurat, determinând sincope în învățare, lipsa controlului și monitorizării 
constante a activității lor, acces limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea 
adulților . 

 În clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și al părinților în realizarea 
sarcinilor. La inceput, am transmis sarcini pentru una-două săptămâni pe e-mailul părinților sau pe grupurile 
clasei de pe WhatsApp. Conținutul sarcinilor a fost de a lectura texte scurte, de a transcrie sau de a copia 
câte un text. La matematică elevii au avut de rezolvat exerciții și probleme, în cantitate moderată. Zilnic 
am încarcărcat materiale pe una din platformele selectate și cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video 
sau audio, plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul principal era realizarea sarcinilor, cu ajutorul 
indicațiilor video. Fiecare copil primește timp de lucru, și, fiind ajutat de părinți, a fost invitat să trimită 
sarcina realizată, în mod individual. De regulă, am verificat și corectatat lucrările și am expediat un 
feedback individual elevilor sau părinților. Zilnic m-am conectat video cu toți elevii, cu ajutorul aplicatiei 
Zoom. Dintre abilitățile de învățare, dezvoltarea scrierii corecte durează în timp cel mai mult. Astfel, 
exercițiile suplimentare de scriere desfășurate acasă (de obicei în context informal) au devenit cele mai utile 
dintre toate activitățile organizate în învățământul primar. 

 Învățarea de la distanță sau ,,scoala de acasă “a adus o contribuție esențială pentru o schimbare de 
calitate a sistemului educațional, inclusiv atitudinea față de curriculum. .Educația ar trebui să fie bazată pe 
caracteristicile și nevoile cele mai apropiate elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-
un grup, de a contribui la factorul de schimbare, de a fi apreciat.  
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ŞCOALA ALTFEL – ŞCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MANGELOVSCHI DANIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEŞTI 
 
 Pe fondul pandemiei de coronavirus, școlile şi-au suspendat cursurile, astfel că profesorii din 

România au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea 
continuă și dincolo de școală, cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare. 

 
 Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la susținerea cursurilor în mediul online a 

reprezentat un prag pentru majoritatea profesorilor, părinţilor şi elevilor, un prag care propune întâlnirea 
dintre tehnologie şi învăţare şi care constituie o modalitate de înţelegere a gradului în care mediul de acasă 
avea și coordonate educative sau tehnologia era folosită doar în anumite etape ale lecţiei, sau ca 
divertisment. 

 Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul 
digital – dinamic, interactiv. Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie 
să continue să reprezinte pentru elev o resursă de siguranță și de continuitate. 

 
 Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, cadrele didactice au folosit 

aplicații sau platforme de colaborare online, care au dat prilejul explorării unor noi moduri de învățare, 
platforme care au facilitat schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi 
și înregistrarea evidenței acestora, şi care au permis și feedback din partea profesorului. 

 De asemenea suspendarea întâlnirilor față-în-față a oferit posibilitatea profesorilor și elevilor să se 
concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacități 
și competențe. 

 
 Creativitatea cadrelor didactice, stimularea și menținerea interesului pentru activitățile desfășurate 

în mediul online au constituit o provocare, dar și realizare. Aceştia au structurat conţinutul educaţional 
astfel încât să devină accesibil pentru diverse niveluri de cunoaştere. 

 Cu toate acestea, au existat atât aspecte pozitive cât și negative: elevii din ciclul primar au simţit 
în această perioadă lipsa spațiului fizic, a colegilor, a învățătorilor și a atmosferei din clasă, au 
interacționat mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare, 
dar au învățat să fie mai răbdători, să respecte când ceilalți vorbesc, să fie mai atenți, să lucreze mai 
mult individual în contextul unui program mai flexibil. 

 
 De asemenea, şi părinţii au depus un efort enorm pentru ca elevii să fie menținuți în contact cu 

activitățile de tip școlar. De multe ori, mai ales la clasele primare, au fost nevoiți să se alăture acestora și 
să se implice mai mult în derularea activităților de predare-învățare-evaluare, consolidându-se astfel 
legătura cu familia .  

 
 În cadrul acestui context, exemplele reușite ale tuturor celor care s-au implicat, arată că oricât 

de anevoios ar fi, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers 
ține, înainte de toate, de o planificare cât mai bună şi de faptul că doar împreună se pot face progrese. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
 PROF. MANOLE DELIA MAGDALENA 

 
 Școala acasă pentru copilul tău este un pas major în orice viață de familie care ar trebui să fie luate 

în considerare cu atenție. Aceasta reprezintă atât avantaje, cât și dezavantaje care trebuie luate în 
considerare obiectiv. Nu trebuie uitat că cel mai important lucru rămâne bunăstarea copilului. 

 Unul dintre avantajele majore ale școlii la domiciliu este cu siguranță faptul că vă permite să știți 
exact ce învață copilul dumneavoastra, având posibilitatea de a exercita un control total asupra locului și 
condițiilor din învăţare. Pe de altă parte, permite și fiecărui copil să învețe în ritmul propriu, fără să știe 
cum să se adapteze unei clase întregi de elevi. 

 Într-adevăr, unii copii pot avea dificultăți, în timp ce alții pot fi cu mult înainte. Nu există un ritm 
absolut potrivit pentru toți copiii. Școala de acasă vă poate permite, de asemenea, să oferiți educație nu 
numai pe baza programului academic, ci și prin promovarea transferului de valori și credințe de la familia 
dvs. la copilul dvs., fără să existe „interferență. Un alt mare avantaj al învățării școlii de acasă a copilului 
tău este faptul că îți permite să-l protejezi de eventualele influențe negative la care poate fi expus la școală. 
În cele din urmă, vă poate permite, de asemenea, să vă familiarizați cu talentele și aptitudinile copilului 
dvs., astfel încât să îl puteți încuraja și ajuta să-și direcționeze studiile către o carieră care i s-ar putea potrivi 
cu adevărat. 

 Unul dintre avantajele școlii acasă este că, copilul nu se pierde niciodată: sunteți acolo pentru a merge 
mai departe cu el. El nu se găsește defalcat cu un profesor care se consideră obligat să avanseze cu grupul. 

 Exercițiile pe care le vei face vor respecta această progresivitate. Un exercițiu vă permite să luați 
treptat lucrurile. Vom vedea că este important să nu lăsați niciodată un exercițiu eșuat în urma voastră. Ca 
un om de știință sau un filozof, copilul trebuie să aibă întotdeauna un picior într-un loc sigur, pornind de la 
un punct cunoscut și integrat. Fă-l să se simtă în siguranță. 

Nu mai contează programul. Cel mai important este că copilul tău nu se pierde niciodată. 
Este esențial să îi oferiți copilului dumneavoastră altceva decât fluxul oficial autorizat pe care îl vedeți 

peste tot. Mai ales la televizor, care este un termometru gândit „oficial”. Acest gând nu este doar gândul 
guvernului, ci este cel care domină guvernele, cinematograful, presa și chiar mai mult majoritatea 
cetățenilor. 

 Imaginația este mai bine dezvoltată de ȘCOALA ACASĂ si imaginația nu poate înflori decât datorită 
subiectivității care se dezvoltă și mai mult în scris 

 Unul dintre cele mai mari dezavantaje ale școlii la domiciliu și un lucru care este exprimat în mod 
obișnuit de mulți părinți este sentimentul de a nu avea timp niciodată pentru tine și de a avea posibilitatea 
de a face o pauză cu copiii. Costul poate fi, de asemenea, un dezavantaj, deoarece s-ar putea să cheltuiți 
mai mulți bani învățându-vă copilul la școala de domiciliu, mai degrabă decât prin înscrierea lui în școala 
publică. De asemenea, este o provocare (deși nu este imposibilă) să vă ajutați copilul să socializeze cu alți 
copii de vârsta sa. De asemenea, s-ar putea să vă confruntați cu opoziția din partea familiei sau a prietenilor, 
care ar putea să nu înțeleagă decizia dvs. de a da copilului dumneavoastră școală. De asemenea, pentru a 
putea juca atât rolul de părinte cât și de profesor necesită o organizare excelentă. Nu este neapărat ușor să 
îți îndeplinești sarcinile zilnice în timpul școlii la domiciliu pentru copilul tău. 

 După cum observam, școala acasă are atât avantaje, cât și dezavantaje. Într-adevăr nu există un 
răspuns corect la întrebarea dacă este un lucru bun sau nu și revine fiecărui părinte să ia această decizie în 
funcție de situația familiei. 
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ȘCOALA DE ACASĂ PRIN ÎNVĂȚAREA ON-LINE  

 
ÎNV. MANOLE LUMINIŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 
 
 Trăim într-o lume în continuă schimbare în care oamenii sunt din ce în ce mai ocupați, internetul, 

implicarea rețelelor sociale în viața noastră au redefinit felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm 
și învățăm zi de zi. Contextul actual, în care școlile au fost închise ne-a luat prin surprindere, iar dascălii și 
elevii au fost nevoiți ca de la învățarea realizată în sala de clasă să treacă la școala de acasă realizată prin 
învățarea on-line, într-o clasă virtuală.  

 Predarea – învățarea on-line se referă la desfășurarea procesului de învățare prin intermediul unui 
calculator conectat la o reţea, cu un conţinut educaţional fie sub forma unei lecţii tradiţionale fie sub forma 
unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie.  

 În Școala de acasă, cursurile online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 
folosindu-și la maxim creativitatea. Învățarea on-line poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea 
elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți – capacitate care-i va ajuta pe tot parcursul 
vieții deoarece învățare continuă și în perioada adultă. 

 Pentru mine, ca dascăl, școala on-line reprezintă o experiență inedită, iar pentru elevii mei, copii 
nativi digital, o invitație de nerefuzat.  

 Clasa virtuală mi-a permis, ca dascăl, să imit o clasă tradițională în care să gestionez și să controlez 
în întregime o lecție, compunând, coordonând și monitorizând mediul educațional prin integrarea diverselor 
tipuri de instrumente sincrone precum chat-ul, conferința audio și video sau partajarea de aplicații. 
Permanent am căutat ca activitatea on-line să se axeze pe proiectarea de medii de învățare flexibile, 
incluzive și centrate pe elev, pentru a permite accesul la materiale, activități și sarcini de lucru pentru toți 
elevii. 

 Într-o clasă virtuală, pe cea mai mare parte a ecranului pot fi văzuți elevii prezenți la oră. În partea 
dreaptă a ecranului, există o fereastră a participantului care arată numele tuturor celor care participă la 
sesiune, un set de instrumente de folosit pentru interacțiune, instrumente comparabile cu cele ale unei clase 
tradiționale, precum ridicatul mâinii sau a două degete. Tot aici se află fereastra de chat, de mesagerie 
instant, controlul audio al microfonului și difuzorului, precum și funcția de partajare a ecranului. Prin 
partajarea ecranului ca dascăl am putut prezenta elevilor fișiere video pentru a furniza conținutul 
educațional, elevii și-au putut prezenta temele, lucrările, proiectele realizate sau am putut pune la dispoziția 
elevilor tabla virtuală pe care se poate scrie și desena cu ajutorul instrumentelor de text și desen. 

Chat-ul mi-a permis să schimb informații în timp real cu un elev, un grup de elevi sau cu toți elevii 
mei. Totodată le-a permis elevilor să pună întrebări, să dea răspunsuri și să primească răspunsuri pe 
parcursul unei prezentări, întâlniri sau conferințe video.  

 Conferințele audio și video au permis elevilor să participe la ore în timp real, să-și vadă învățătorul 
dar și să interacționeze cu colegii și cu toți dascălii de la clasă.  

La clasele mici, predarea on-line nu se poate face decât cu un suport gata pregătit, pe care elevii să-l 
poată interacționa, Pentru a-i face pe elevi să înțeleagă, am pregătit pentru fiecare lecție filmulețe în care 
se explicau celor mici diverse reguli de scriere, de calcul, diverși algoritmi, diverse cunoștințe referitoare 
la trecutul istoric, la faptele de vitejie ale strămoșilor, cunoștințe referitoare la Terra, la elementele 
geografice ale României, la schimbările caracteristicilor corpurilor și materialelor, la energie, curent 
electric, lumină și nu în ultimul rând exemple de norme morale prosociale. Am folosit în predare manualele 
digitale, culegerile utilizate în sala de clasă, diverse filme video, dar și jocurile video prin care elevii și-au 
consolidat și evaluat diferite cunoștințe, și-au format diverse deprinderi și competențe. În plus, prin 

 

32



conferințele audio și video am putut realiza și activități non-formale. Am călătorit virtual și am văzut 
Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa, am participat la atelierele de educație financiară interactivă 
desfășurate în îndrăgitul camion Flip – Școala de bani pe roți. În timpul activităților de educație financiară 
cei mici au tatonat categoriile de cheltuieli și bugetul personal, au discutat despre valoarea banilor și a 
obiectelor înțelegând că aproape toate procesele economice sunt conectate global. 

 Elevii au primit teme, dar puține, pe care le-au trimis prin e-mail - cel mai popular și mai simplu 
mecanism pentru comunicarea directă de tip unu – la - unu între elev și profesor. Email-ul ne-a permis să 
ne conectăm cu ușurință pentru a comunica și a face schimb de fișiere teme trimise elevilor – teme trimise 
de elevi spre corectare la dascăl, teme corectate trimise de dascăl spre elev. Temele au putut fi primite de 
elev și trimise spre corectare și pe platforma online a instituției sau pe WhatsApp.  

 Prin platforma on-line a instituției, elevii au putut descărca cărți din lista lecturilor suplimentare, au 
putut să-și vadă calificativele obținute în învățarea online. Ca și elevii, prin intermediul acestei platforme, 
părinții au fost la curent cu prezența copiilor la cursurile online, cu rezultatele acestora la învățătură, dar și 
cu comportamentul acestora sau cu activitățile extra-curriculare la care au participat.  

 În on-line, o mare provocare a fost evaluarea. Pentru ca evaluarea să fie completă, continuă și corectă 
am utilizat atât metodele tradiționale, cât și pe cele complementare prin referate, proiectele și portofolii. 
Am folosit în evaluare probele orale prin comunicarea video-audio pe Zoom, elevul având posibilitatea de 
a expune răspunsul la o întrebare, problemă sau o lecție învățată. Pentru evaluarea scrisă am folosit testele 
și chestionarele prin care elevul a fost evaluat instantaneu, primind un punctaj pe loc. În conceperea acestora 
am avut în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, sinteză, 
evaluare, aptitudini și deprinderi. Instrumentele de evaluare on-line mi-au pus la dispoziție la gamă largă 
de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

 Școala de acasă, prin predarea-învățarea on-line, a fost o noutate a acestei realități, o experiență 
inedită care ne-a permis să continuăm procesul de învățare, dar lipsa apropierii fizice, nu ne-a permis să 
facem schimbul de energie, să avem interacțiunea față în față atât de necesară copiilor de vârstă școlară 
mică. 
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ÎMPREUNĂ SĂ INVĂȚĂM SĂ NE COMPORTĂM CIVILIZAT ȘI PENTRU 

PERIOADA ,,IZOLĂRII LA DOMICILIU”  
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR MARCU ADRIANA 
GRADINIȚA PLUTON, STRUCTURA A 

LICEULUI TEHNOLOGIC ,,ION CREANGA” PIPIRIG, JUDEȚUL NEAMȚ  
 
MOTTO: „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşi sau voi eşua în viață! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-
mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! " (din Child's Appels, Mamie Gepe Cole)  

 
 Trăim zile pe care nu le -am imaginat vreodată. Traversăm o perioadă grea, neexperimentată. Suntem 

străini acestui virus COVID 19 care este invizibil, foarte ușor transmisibil și călător, care a reușit să oprească 
totul în loc, toată lumea a blocat-o! Aplauze pentru ,,Furnicuțele” mele. Sunteți niște eroi! Ați stat izolați 
mai mult decât toată viața voastră !Lumea voastră a fost întoarsă pe dos la propriu .Toate lucrurile pe care 
le iubeați până acum cum ar fi sportul in echipă, întâlnirile cu prietenii, cu bunicii chiar unii dintre voi, 
aniversările, mersul la grădiniță sau întreaga copilărie v-a fost răpită. Sunteți despărțiți dragii mei de toate 
acestea! Vă treziți zilnic și continuați în ciuda a tot ce se întâmplă. Deci, aplauze pentru micii mei ,,EROI” 
astăzi, mâine și mereu! Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor 
anterioare. Părinții își petreceau din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-
se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. Educatoarele alături de 
părinți sunt cele care sprijină copii în învățarea și exersarea unor reguli de comportament atât de necesare 
în viață. De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supară atitudinea sau comportamentul unui 
copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos–“nu are cei șapte ani de-acasă”deși niciun părinte 
nu-și dorește ca „odrasla” sa să dea dovadă de proastă creștere acasă sau în societate ci evident fiul sau fiica 
sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale începând de la comportamentul în mediul 
familial și pănă la conduita lui la grădiniță, pe terenul de sport sau în vizită. Replicăm astfel considerând că 
nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori reguli de politețe, in special. De aceea 
în cadrul activităților de la grădiniță, sau ori de cate ori era nevoie ii învățam pe copiii mei cum să vorbească 
frumos cu cei din jur, cum să îi respecte, cum să mențină ordinea și curățenia, cum să circule corect etc. 
Le-am spus copiilor că fiecare om care trăiește într-o anumită comunitate trebuie să-i cunoască legile și 
regulile de bază. I-am învățat pe copiii mei să spună :„te rog!” „ iartă-mă!”, „mulțumesc !”. I-am asigurat 
că astfel folosite, le vor oferi siguranță și că, altădată când le vor adresa celor din jur, lucrurile vor merge 
la fel de bine, iar ei vor fi considerați copii civilizați, buni și ascultători. Așa învățăm ce e bine și ce e rău 
și este bine să învățăm să spunem ”iartă- mă”! I-am asigurat că buna purtare şi bunul-simţ trebuie să 
guverneze tot sistemul relațional interuman. Le-am sugerat să se comporte cuviincios cu cei din jurul lor, 
indiferent de vârsta și condiția socială, sa fie politicoși si agreabili, sa fie capabili sa iși stăpânească emoțiile 
si impulsurile, să dea dovada de încredere și onoare. Știm că nu e frumos să vorbim în timp ce mestecăm, 
să aruncăm pe jos ambalaje de alimente sau alte gunoaie. Unele din însușirile dobândite în această perioadă 
devin stabile pentru tot restul vieții, spiritul de compeție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de 
diverse sarcini, etc. Iar altele influențează dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, 
devalorizat si pedepsit destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendințe de a încalcă 
normele ori nu va fi încrezător in forțele proprii. Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informații, de către cine și in ce mod. Un proverb indian spune 
că„ florii i se cere parfum, iar omului politețe”. Politețea a fost și este indispensabilă fiecărui om, în orice 
societate. Le-am sugerat numeroase activități în acestă perioadă: ora de făcut ordine în casă, momentul 
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poveștilor zilnic, activități pentru știință și chiar activități pentru digitalizare. I -am învățat de această dată 
să instaleze pe telefon sau pe tabletă – aplicații digitale cu jocuri despre culori, alfabet, calcul matematic. 
Chiar dacă ca si părinte nu ai abilități digitale, copilul tău sigur va găsi o cale de a te invăța si pe tine, așa 
că învățați și împreună cu copilul dumneavoastră dar, fără a-l lăsa cu tableta sau telefonul mai mult de 15 
minute !! Le-am recomandat atelierul de creație prin care copilul experimentează cea mai bună metodă de 
relaxare, de autocunoaştere si autoeducare. Arta le permite copiilor: să -și dezvolte creativitatea si 
imaginația să fie motivați și responsabili, să exerseze si să învețe răbdarea, să fie implicați, să -și dezvolte 
empatia. Le-am recomandat activități practic- gospodărești, de bucătărit, de grădinărit, de reciclat selectiv, 
de îngrijit animalele, activități în aer liber în curte și jocuri. Iată și câteva fotografii realizate de părinți și 
trimise cu acordul lor. 

 

 

 
 
 În meseria mea de educatoare, am încercat și încerc să formez caractere pentru că văd din ce în ce 

mai mulți părinți care oferă totul de- a gata copiilor, crezând că așa e cel mai bine, privându- i de trăirea 
unor experiențe care să-i formeze în drumul ce-l au de parcurs în viață. Totul va fi bine ! Impreună vom 
reuși! 
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1.wwwcopilul.ro 
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PREDAREA ONLINE 

O PROVOCAREA A NULUI ȘCOLAR 2019-2020 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MĂRCUȘ SORINA 

GRĂDINIȚA CU P. P. PITICII ISTEȚI ZALĂU 
 

Cu aceeași emoție în glas și în suflet începem un nou an școlar: 2019-2020. Emoțiile sunt firești 

pentru orice cadru didactic care trăiește în fiecare toamnă emoțiile revederii cu copiii, emoțiile întâlnirii cu 

noii copii. Dar această toamnă este mai încărcată de emoție ca de obicei deoarece pentru învățământul 

preșcolar aduce un nou curriculum ”Curriculum 2019” care ne lansează noi și noi provocări. 

 

Anul școlar se scurge încet, firesc, cu dorințe și aspirații spre atingerea obiectivelor vizate pănă în 

momentul în care parcă totul s-a oprit în loc. Este momentul în care viața fiecăruia dintre noi s-a schimbat 

și ne-am canalizat gândurile către autoproțecție maximă.  

 

Ca persoană obișnuită eram cu gândul la felul în care am putea cel mai bine să facem față provocării 

numite”Covid 19„ iar ca și cadru didactic la modul cel mai eficient prin care aș putea să îmi continuu 

activiatea cu copiii.  

 

Sunt zile de căutări, de studiu și experiențe noi prin care încerc să le transmit copiilor faptul că ”totul 

va fi bine” că ne vom continua activitatea de la distanță dar cu aceeași eficiență, că sper și îmi doresc să ne 

bucurăm din nou în momentul revederii. 

 

 Zilnic am trăit experiențe noi iar pentru săptămâna ”Școala altfel” am lansat copiilor din grupa mea 

o ”altfel de provocare”, propunând activități pentru fiecare zi din săptămână, chiar și pentru weekend, 

lăsăndu-le posibilitatea alegerii ”zilei ” pe care vor să o desfășoare în fiecare zi din săptâmână. 
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 EDUCAȚIA FĂRĂ FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
  

PROF. ÎNV. PRIMAR MARELE MIHAELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOROCENI, JUD. IAȘI 

 
 Profesorii din România au fost nevoiți să se adapteze rapid noii situații create de pandemia de 

coronavirus și să transmită elevilor un mesaj important: cu multă răbdare, determinare și implicare învățarea 
poate continua dincolo de școală și cu instrumente on-line accesibile tuturor. Elevii au fost încurajați să 
învețe și să lucreze independent în școala de acasă. 

 Începând din 11 martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, părinții și autoritățile 
încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să 
continue în mediul on-line până la sfârșitul anului școlar. 

 Recunosc faptul că aceasta este o perioadă dificilă, oarecum improprie pentru desfășurarea actului 
educațional. Competențele digitale devin un instrument necesar pentru a oferi un învățământ calitativ, care 
să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Metodele tradiționale de invățare au fost 
înlocuite cu cele moderne care implică resurse digitale ce corespund particularitățile grupului de elevi. 

Cadrele didactice au fost surprinse de faptul că unii elevi au fost cu mult mai avansați în tot ceea ce 
ține de noiile tehnologii informaționale și de comunicare, de mediu on- line. 

Unii părinți au fost sceptici în privința școlii on-line. La prima întâlnire au prezentat riscurile din 
mediul on-line. S-au gândit că în momentul căutării unui filmuleț sau a unei informații, copilul poate accesa 
cu mare ușurință un conținut ilegal sau dăunător. Nu există o barieră între aici e bine aici nu e bine. 

 În situația dată, ca și învățător am comunicat pe grupul de WHATSAPP cu părinții și cu elevii 
conform orarului și modului de desfășurare a orelor. În această perioadă părinții s-au implicat și au sprijinit 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. 

Au fost și cazuri în care elevii nu au avut acces la Internet. Pentru acești elevi am conceput fișe și 
activități speciale și am comunicat cu părinții respectivi pentru a mă asigura că acești copii continuă să 
lucreze.  

 Există riscul ca acei copii care provin din familii defavorizate, vulnerabile să nu- și mai dorească să 
se reîntoarcă la școală. Dreptul la educație pentru acești copii a fost încălcat pentru că a fost pus în sarcina 
părinților de a avea acces la educație. 

 Predarea on-line a împărțit cadrele didactice în două tabere: pro și contra, însă marea provocare cred 
că este regândirea învățării. Activitățile on-line trebuie să conțină interacțiune, mișcare, schimb de activități, 
jocuri. 

 Din punctul meu de vedere școala românească nu dispune de infrastructura necesară unei asemenea 
forme de educație- adică un calculator și un abonament la internet pentru fiecare copil. 

De asemenea consider că un copil care nu mai interacționează cu colegii, cu profesorii, cu un mediu 
școlar disciplinat ci este ținut în fața unui calculator, nu va evolua și nu va performa. Vor apărea discrepanțe 
foarte mari între școlile din mediul urban și cele din mediul rural iar egalitatea de șanse nici nu se mai poate 
lua în calcul în condițiile actuale. 
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”ȘCOALA ALTFEL – ȘCOALA DE ACASĂ !” 

O PROVOCARE DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE 

  

MAREȘ – PANAIT CORNELIA, CONSTANȚA 
 

 Ce a însenmat pentru mine școala de acasă....??? La prima vedere un răspuns destul de 

simplu.....multe lucruri noi.Și cum noul niciodată nu vine fără o schimbare, am avut parte și de multe 

schimbări în mai toate domeniile de lucru.A trebuit mai întâi să ne adaptăm la tehnologiile moderne pentru 

a putea lucra pe anumite platforme educaționale;a trebuit să ne abdatăm cunoștințele în domeniul 

informaticii pentru a putea folosi aceste platforme; a trebuit să ne adaptăm aproape toată informația la noile 

norme și reguli de accesare a acesteia;am folosit mai multe surse de informare; am accesat mai multe situri 

în domeniu pentru cât mai multe idei atractive și accesibile copiilor; a trebuit să apelăm mai mult la familia 

elevului / părinți, care să ne ajute cu rezolvarea anumitor sarcini ; și ei au fost nevoiți să facă anumite 

schimbări în felul în care își desfășurau activitățile cu copiii lor – să fie mai activi, mai implicați, mai 

deschiși la nou, mai deschiși să ceară ajutor. De asemenea ne-am văzut nevoiți să apelăm la ajutorul familiei 

noastre, pentru a avea timpul necesar în realizarea tuturor sarcinilor. Cu această ocazie am învățat anumite 

lucruri despre folosirea anumitor aplicații care au făcut mai ușoară și mai accesibilă această perioadă. Am 

înțeles, de asemenea, că interacțiunea umană este necesară și benefică în dezvoltarea noastră, în evoluția 

noastră, în viața noastră de zi cu zi. Am înteles cât înseamnă munca în echipă cu colegul de la clasă – felul 

în care ne completam, ne înțelegeam, găseam cea mai bună soluție pentru clasă.  

 Ce am mai însemnat această perioadă....??? O luptă cu noi pentru a rămâne pozitivi în ceea ce facem, 

pentru a nu ceda crizei sanitare, economice, sociale. Cu siguranță am învățat să apreciem mai mult omul, 

viața, frumosul, lucrurile simple pe care nu prea puneam preț înainte. 

 Omul ar trebui să învețe din toate experiențele trăite pe tot parcursul vieții. 
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 SIMPOZION INTERNAȚIONAL 

 EDITIA 2020 

 

MĀRGEAN LENUȚA 
 

 Tema: Educație fără frontiere!: Școala altfel! Școala de acasă! 

 Sectiuni: învățământ prescolar, primar, gimnazial, liceal (toate disciplinele) 

 Despre școala de acasă și învățământul on-line, exemple de bune practici, păreri pro și contra 

sau despre sisteme și forme de învățământ din alte țări) 

 PROPUNĀTOR: Prof. Înv. Preșcolar, MĀRGEAN LENUȚA  

 De la Grădinița cu P.P. ,,ION CREANGĀ “- MEDGIDIA / JUD. CONSTANTA 

 

 “Homeschool” (Şcoala acasă) este un curent în educaţie destul de răspândit în alte ţări şi prezent de 

câţiva ani şi în România. Părinţii care utilizează frecvent reţelele de socializare sunt probabil familiarizaţi 

cu acest tip nou de a face şcoală, iar unii dintre ei s-au lăsat de ceva timp convinşi că această este o 

alternativă la sistemul de învăţământ acreditat de stat. 

Pentru că vorbim despre un sistem mai puţin frecventat în ţara noastră, iată ce înseamnă şi ce 

presupune “Şcoala Acasă”, fără a prezenta avantajele sau dezavantajele acestui sistem, pentru că doar 

părinţii pot şti cel mai bine ce se potriveşte şi ce nu se potriveşte copilului său: 

 Copilul nu este înscris în niciun sistem de educaţie; 

 Părinţii îşi asumă rolul cadrului didactic şi gestionează autonom instruirea copilului; 

 Şcoala Acasă este un concept cu totul diferit de ceea ce presupune educaţia de acasă; 

 Pentru a putea face homeschooling, părinţii ar trebui să aibă cel puţin studii liceale terminate; 

 La educarea copilului contribuie atât părintele cât şi copilul. Copilul este cel care face alegerile, care 

arată ce înclinaţii are şi ce îl pasionează, iar pe baza acestor indicii, părinţii decid ce este cel mai bine pentru 

cel mic; 

 Părinţii se folosesc de orice ocazie, din viaţa de zi cu zi, pe care o transforma într-o lecţie pentru cel 

mic; 

 Părinţii pot urma întrega programă şcolară, pot opta să urmeze doar materiile de bază sau pot să îşi 

educe copilul fără să urmeze niciun program anume, ci să se orienteze doar către acele domenii care par să 

îl atragă pe copil; 

 Învăţământul de acasă nu este acreditat şi nu se pot da teste pentru a intra într-o etapă superioară de 

educaţie, dacă cel mic nu a abosolvit cele 10 clase obligatorii; 
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 Sistemul de învățământ din Japonia, unul ideal pentru România 

Poate că una dintre țările de la care putem învățat cel mai mult este Japonia. Asta pentru că, pe lângă 

discipline precum matematică, limba maternă ori geografie, chimie sau fizică, japonezii învață de mici să 

fie disciplinați și organizați. Școlile din Japonia nu au personal de serviciu, iar cei răspunzători de curățenie 

sunt chiar elevii. Copiii sunt învățați de mici să fie manierați, să fie respectuoși cu oamenii și blânzi cu 

mediul înconjurător. Cei care nu trec aceste minime teste care la noi se știu ca făcând parte din cei 7 ani de 

acasă nu pot intra la examene. 

Pentru a învăța să conviețuiască și să lucreze în echipă, elevii iau masa de prânz împreună, în clasă, 

după care sunt obligați să curețe în urma lor. Elevii învață la școală și caligrafie și poezie și, pentru ca toți 

să fie tratați la fel, aceștia poartă uniforme. Purtarea uniformelor este gândită pentru a evita orice tip de 

discriminare între elevi. Iată, în rândurile de mai jos, câteva dintre lucrurile interesante ale sistemelor 

educaționale din alte țări. Încă ceva care ar fi pe placul elevilor din clasele primare: la japonezi se dau teme 

doar din ciclul gimnazial. 

 

 Cum se face școală în China, Israel sau Franța 

 În Australia, clasele se schimbă de la an la an: alți profesori și cu alți elevi. În Canada, o oră de curs 

nu durează 50 de minute ca la noi, ci 85 de minute. Cursurile încep de regulă la ora 08:15, însă elevii care 

întârzie nu sunt sancționați, scrie elacrăciun.ro. În China, fiecare nouă zi de școală începe cu înviorarea de 

dimineață. În școlile gimnaziale din Israel, elevii sunt împărțiți în funcție de abilități și realizări, iar predarea 

materiei se face în funcție de pregătirile școlarilor. 

 În Franța, lecțiile pot ține de la 55 de minute până la 120. Elevii din Hexagon au o pauză de masă de 

două ore, timp în care pot merge acasă să mănânce cu părinții ori să plece în oraș cu colegii. Utilizarea 

telefoanelor e interzisă în școală. 

 - În Romania Învăţământul general este obligatoriu şi în Legea Învăţământului există precizări clare, 

cu privire la: Soluțiile inovative și oportunități pentru asigurarea accesului, participarii și succesului școlar 

în învățământul obligatoriu – “SOS” Aceste oportunități sunt : 

 • facilitarea accesului la educatie si cresterea nivelului de educatie si formare profesionala initiala a 

copiilor/tinerilor/adultilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul vietii”; 

 • dezvoltarea si implementarea de instrumente/solutii pentru prevenirea/reducerea fenomenului de 

parasire timpurie a scolii; 

 • promovarea / dezvoltarea de programe educationale inovative pentru cresterea motivatiei de 

învățare. 

 • proiectul promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovative de tipul 

“scoala după școală” vizând întărirerea abilităților de baza citit/socotit). 

• dezvoltarea culturii personale, respectului de sine, prin metode alternative/creative de invatare.  
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• ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării si evaluarii pachetelor educationale 

alternative/inovative, care permit accesul grupului tinta la noi oportunități si participarea egală la educație. 

 • proiectul va oferi posibilitatea desfășurarii de activități variate/flexibile pentru motivarea grupului 

tintă pentru învățare. 

 • prin depasirea dezinteresului fata de metodele tradiționale de educatie, proiectul va spori 

participarea/mentinerea în învățământul obligatoriu a copiilor cu nivel de trai redus.  

• se va realiza o interventie pilot folosind echipamentele informatice/multimedia, pentru a explora 

noi abordări în educația școlară (activități “scoala după școală”). 

 • dezvoltarea programelor „A doua Şansă” va asigura reintegrarea în educație a celor care au 

abandonat timpuriu școala. 

 După părerea mea oricât de pregătiți ar fi profesorii pentru educația digitală sau de performante ar fi 

tehnologiile folosite de ei, eu, în calitate de cadru didactic sunt nemulțumită. Motivul: experiența învățării 

online nu se va apropia niciodată de așteptările tinerilor care au altă experiență. Cu totul altfel transmit 

informația, emoția preșolarilor și altfel o fac părinții lor acasă.. ! La grădiniță profesorul are materiale 

didactice specifice, pentru fiecare temă abordată, pe când părintele are prea putine, sau deloc.Tehnica 

digitală le permite unora dintre aceștia să scoată de pe internet diverse materiale, dacă are acasă o 

imprimantă, poate lua idei de lucru, posibilități de rezolvare a unei cerințe.Dar câți dintre ei o fac ? Am 

avut trista experiență, acum în semestrul al doilea să constat că nu toti părinții au abordat, împreună cu 

preșcolarii, proprii lor copii temele postate de mine, la început de săptămână, pe grupul social…! 

 Cadrul didactic are o pregătire pedagogică, o experiență, pe când părintele mai puțin, sau deloc…!  

 Or, învățarea online este tocmai cea care solicită cel mai mult efort mental și care oferă cele mai 

puține șanse pentru a-și face prieteni, a socializa, a face mișcare și alte activități esențiale pentru starea lor 

de bine. Încercarea adaptării la online e un fenomen complex.  

 Susținerea procesului educațional UVT prin instrumente IT&C a cunoscut o prioritizare firească, un 

demers avansat de acum, devenit important pentru creșterea calității și chiar adaptarea actului didactic 

modern în fața unor condiții limită, cum sunt cele de întrerupere a predării „față-în-față”, apărute prin forța 

majoră a crizei declanșate de propagarea coronavirusului. 

 

 

 

 

 Data: 29.06.2020 
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CATEVA GANDURI DIN ,,ȘCOALA DE ACASA” 
 

PROF. PENTRU INV.PRIMAR, MARGINA ANA  
COLEGIUL NAȚIONAL ,,I. M. CLAIN” BLAJ 

 
 Deși nu ne-am așteptat ca școala să–și schimbe atât de brusc și complet înfățișarea, totuși ne-am 

regăsit fiecare dntre noi, dascăli, părinți și copii, în fața unor provocări fără precedent, în luna martie a 
acestui an. Personal m-am simțit copleșită de această mare a necunoscutului. Școală de acasă cu copii de 
clasa pregătitoare? Ce voi face? Cum voi face? Cum arată activitățile online cu copii care nu știu să scrie 
sau să citească? 

 Elevii din ciclul primar sunt începători în ceea ce privește utilizarea tehnologiei. Mai mult de atât, 
susținerea orelor online presupune familiarizarea cu aplicații noi, neutilizate până acum, care îi pun la 
încercare până și pe cei mari. Din acest punct de vedere, desfășurarea acestor forme de activitate este o 
provocare și mai mare decât pentru elevii de gimnaziu și liceu.  

Majoritatea copiilor nu au un device propriu, nu au nici adresa de email, deci depind în totalitate de 
un adult. Accesul la computerul familiei este posibil doar când părinții nu sunt la serviciu, iar lucrul acesta 
este dificil având în vedere că multe persoane au lucrat și de acasă în această perioadă. Mulți dintre copii 
erau la bunici în timp ce părinții erau la serviciu, iar majoritatea nu aveau conexiune la internet. Și atunci, 
după o discuție cu părinții, am găsit soluția optimă pentru momentul acela, agreată de toți: comunicarea și 
desfășurarea activităților pe whatsapp.  

 Așadar, am realizat un grup de învățare, unde am stabilit reguli clare de comunicare. M-a ajutat și 
faptul că aplicația whatsapp se poate deschide și pe web, fiindcă mi-a oferit posibilitatea să tastez mai 
rapid, folosind tastatura calculatorului și, de asemenea, să vizualizez mai bine materialele trimise de elevi.  

Am conceput fișe de lucru cu sarcini variate, interesante, gândite în așa fel încât să faciliteze munca 
independentă, dar care să și stârnească interesul, fișe pe care copiii le lucrau apoi părinții le postau pe grup. 
Le corectam, le postam corectate și le acordam feedback. Activitățile s-au desfășurat foarte bine. Copiii au 
avut posibilitatea șă rezolve sarcinile de lucru în orice moment al zilei, când părinții erau acasă să-i sprijine. 

Dintre avantajele ,,școlii de acasă” aș menționa faptul că programul este flexibil, copiii sunt mai 
odihniți, nu se mai trezesc așa de dimineață ca atunci când se deplasau la școală, se evită bullyingul, o 
problemă tot mai frecventă în mediul școlar din zilele noastre, copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia 
și învață să apeleze resurse de învățare și informare de pe internet. 

 Însă cred cu tărie că învățarea în clasă este de neînlocuit pentru elevii ciclului primar, mai ales pentru 
clasele mici (pregătitoare, clasa I). Aceștia depind de ajutorul și prezența unui adult. În procesul învățării 
scrierii literelor sau cifrelor este de neînlocuit sprijinul învățătoarei. Nimic nu se compară cu momentele în 
care învățătoarea ia mâna copilului și o dirijează pentru scrierea literei, o conduce pe liniatura caietului, 
însoțind-o de explicații și corectând în timp util. 

Noi, oamenii, avem nevoie de socializare și, deși internetul ne ajută să ținem legătura unii cu ceilalți 
de la distanță, nimic nu poate înlocui interacțiunea față-în-față. Copiii și-au făcut prieteni printre colegii de 
clasă, s-au atașat de dascăl, iar în această perioadă ne-am dus dorul unii altora. Am încercat să țin legătura 
cu copiii dincolo de fișele de lucru. I-am sunat, mi-au trimis fotografii și filmulețe cu activitățile lor de 
acasă, mi-au spus că le este dor de școală, că s-au săturat să stea acasă. 

Participarea directă în clasă le oferă copiilor contextul ideal pentru a-și exprima opiniile, de a 
interacționa cu cei de vârsta lor, îi ajută să fie mai disciplinați în realizarea sarcinilor de lucru, le oferă 
posibilitatea de a cere ajutor, dar și de a-l oferi. Activitățile pe grupe/echipe din cadrul orelor de curs 
tradiționale îi ajută să își dezvolte aptitudinile de colaborare, îi ajută să devină mai toleranți unii cu ceilalți, 
iar sentimentele trăite împreună în cadrul unui concurs sunt mai intense, se obișnuiesc și cu eșecurile, nu 
doar reușitele, și împărtășesc bucuria unii cu alții. 
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 Din perspectiva unui dascăl, în cadrul orelor față-în-față cunoaștem copiii mai bine, putem să îi 
sprijinim mai bine și să redresăm în timp util parcursul educațional. Copiii din clasa pregătitoare și clasa I 
încă își dezvoltă dexteritatea, sunt în plin proces de cunoaștere și scriere a literelor, iar de la distanță este 
foarte greu, dacă nu imposibil, să corectăm deprinderi greșite. 

 Personal cred că orele desfășurate la școală sunt mult mai eficiente și, dincolo de asta, conexiunea 
care se creează în clasă între elevi și dascăl este de neînlocuit și de neegalat. Suntem o mică familie, 
împărtășim bucurii, trecem peste eșecuri împreună, iar acest lucru nu poate fi realizat de la distanță, din 
spatele unui ecran. 

 Conștienți că nimic nu se poate schimba temeinic și eficient în așa scurt timp, vom învăța să ne 
adaptăm vremurilor. Și, pentru că schimbarea e în noi, vom face tot ce e în puterea noastră să învățăm să 
fim cum trebuie, ce trebuie și când trebuie pentru a ne împlini menirea. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

EDIȚIA 2020 

ȘCOALA ALTFEL/ȘCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MĂRGINEAN ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR-ALBA 
 

 În contextual global actual, umanitatea se confruntă cu un fenomen fără precedent (Covid 19), care 

determină adaptarea omului la noile condiții de mediu. Toate domeniile de activitate, inclusiv învățământul, 

sunt nevoite să se adapteze rapid la condițiile date. 

 O măsură impusă, în contextul acestei pandemii, o reprezintă distanțarea socială. Acest lucru a 

determinat ca și procesul de învățământ să fie adaptat și să se realizeze cu preponderență în mediul online. 

Trecerea la predarea exclusiv online ridică unele probleme. Urmărind accesul elevilor la internet, am ajuns 

la concluzia că există gospodării care nu au acces la internet sau semnal la telefon, ori nu au un 

computer/laptop/tabletă/telefon mobil, iar nivelul competențelor digitale este destul de scăzut. În plus, sunt 

familii cu mai mulți copii în care părinții care lucrează de acasă trebuie să împartă resursele TIC și spațiul 

de lucru cu copii lor. Părinții fără competențe digitale, mai ales cei care nu lucrează de acasă și sunt plecați 

în timpul zilei, nu pot sprijini copiii în vederea utilizării adecvate a resurselor online, iar imposibilitatea 

interacțiunii fizice face dificilă învățarea. Multora dintre elevi le lipsește o imprimantă și consumabile 

necesare tipăririi fișelor de lucru sau a materialelor primite. 

Din experiența personală, pot spune că începând cu martie 2020, tot mai multe familii s-au adaptat 

situației și au achiziționat mijloacele tehnice necesare (acolo unde au existat și posibilități materiale și/sau 

de infrastructură, pentru accesul la internet) din dorința de a participa copiii la școala online. 

Școala online – avantaje: Învățarea și completarea informațiilor din domeniul tehnologiei 

informației; adaptarea și transformarea materialului didactic utilizat; surse de informare nelimitate; timp 

flexibil alocat activităților; colaborarea cu familia (școală – familie, elevi - familie); confortul spațiului 

locativ. 

Deoarece există o conexiune directă cu profesorul, se poate da răspuns la întrebări în mod direct 

scăpând astfel de momentele jenante de a întreba o problemă în fața tuturor.  Cel mai mare avantaj al orelor 

online este faptul că profesorul poate să fie disponibil atât timp cât este nevoie.  

Școala online – dezavantaje: Resurse limitate (atât tehnice, didactice, cât și temporale); comunicarea 

este mai dificilă; implicarea părinților este forțată și uneori, părinții își depășesc atribuțiile; feedback 

întârziat sau lipsă (din partea unor elevi); volum de muncă crescut pentru cadrele didactice; Efort fizic 

suplimentar din partea copiilor și a părinților.  
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În învățarea online profesorul petrece timp mai mult completând teste și fise. De asemenea, deoarece 

internetul este bazat pe texting, scrisul se realizează la un nivel mult mai încet decât vorbitul. Orele online 

îți oferă multă libertate, poate chiar prea multă. Libertatea oferită de orele online trebuie controlată pentru 

a reuși să manageriezi cu succes atât timpul liber, cât și timpul alocat învățatului. 

Exemple de practici aplicate la clasa Pregătitoare  

La instituirea stării de urgență, am trimis acasă copiilor toate auxiliarele didactice, am ținut zilnic 

legătura cu copiii și părinții prin intermediul aplicației WhatsApp și Messenger, deoarece erau singurele 

modalitati de comunicare cu absolut toți copiii clasei (utilizând telefoanele părinților). Astfel, comunicam 

mesaje, poze ale fișelor de lucru și ale paginilor din auxiliare, postând totodată informațiile necesare și 

sarcinile de lucru. Copiii trimiteau, tot pe WhatsApp sau pe Messenger, poze ale sarcinilor efectuate, iar eu 

răspundeam în privat fiecărui copil. 

Treptat, atât copiii și părinții, cât și noi, cadrele didactice, ne-am familiarizat și cu utilizarea 

platformelor educaționale Adservio (pusă la dispoziție de școala noastră) și aplicația Zoom (în scopul 

asigurării accesului la educație în funcție de posibilitățile tehnice ale fiecăruia). Am utilizat aplicația Zoom, 

însă dezavantajul acesteia îl reprezintă, în cazul clasei mele, dependența copiilor de dispozitivele părinților 

și de ajutorul necondiționat al acestora.  

 Istoria omenirii a demonstrat că orice schimbare survenită într-o societate a înregistrat atât avantaje, 

cât și dezavantaje. Însă adaptarea omului la condițiile date este primordială, iar odată cu trecerea timpului 

se vor înregistra și progrese însemnate în toate domeniile de activitate.  
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ELABORAREA ȘI UTILIZAREA RED -CREAREA RESURSELOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MĂRGINEAN GEORGETA  
LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA  

PROF. ÎNV. PRIMAR BOIȚ DANIELA 
 ȘC. GIMN.”ION AGARBICEANU” ALBA IULIA 

 
 În ultimii ani, profesorii au demonstrat deja că și-au îmbunătățit competențele de utilizare a 

tehnologiei informației la un nivel de utilizare ridicat. Susțin aceasta ca urmare a necesității tot mai 
pregnante de a redacta diverse docmente în format electronic, de a selecta și prezenta elevilor diferite 
suporturi digitale pentru realizarea activităților la clasă, de a utiliza formatul de manual digital și smart-
board-ul și exemplele ar putea continua.  

 În ultimele 3 luni s-a schimbat major modalitatea de predare-învățare prin transferarea ei în mediul 
on-line, exclusiv. De aceea profesoriii de la ciclul primar au fost nevoiți să rezolve în timp foarte scurt 
câteva cerințe majore, pentru care nimeni nu a oferit îndrumări. Dintre acestea cele dintâi au fost: 

- Identificarea modalităților (pentru că nu se putea doar una) de utilizare a aparaturii pentru 
susținerea activităților. 

- Reorganizarea și planificarea activtăților de predare-învățare în funcție de noile dimensiuni 
temporare și de noua modalitate tehnologică adoptată. 

-  Selectarea tipurilor de suport de curs viabile pentru învățarea la distanță sau on-line. 
- Informarea, selectarea și utilizarea platformelor educaționale de care se putea dispune la nivel de 

unitate școlară sau zonă geografică. 
-  Căutarea resurselor educționale deschise pentru a putea fi utilizate în noul tip de predare. 
- Aplicarea acestora, analiza impactului și generarea unor noi resurse acolo unde nu puteau fi 

adaptate. 
- Studiu de impact și feed-back din partea elevilor și părinților. 
Acestea sunt doar câteva din noile nevoi pentru care profesorii ciclului primar au fost nevoiți să 

abordeze sursele de informare și formare continuă-dacă dispuneau în zonă- sau să se autoformeze și 
perfecționeze pentru a putea finaliza cu bine pregătirea și parcurgerea curricumului școlar specific clasei la 
care au predat. . Nu toți cei care au ajuns să folosească resurse digitale sunt creatorii acelor resurse digitale. 
Mare parte dintre aceștia au navigat pe Internet în scopuri didactice și au făcut o selecție a diferitelor 
materiale care erau considerate a fi utile, fie acestea resurse text, imagine sau audio-video. O parte dintre 
cei care au interacționat cu aceste resurse culese, intervin asupra lor dincolo de logica dictată de 
combinatorica menită a satisface o anumită țintă. Aceste intervenții, în funcție de abilitățile tehnice 
personale sau de grup, conduc la crearea de noi resurse, de fapt, care în termeni legali se numesc opere 
derivate.  

Am avut privilegiul de a fi înscrisă la un curs de formare profesională continuă în acea perioadă și 
am aflat unel informații despre utilizarea și crearea de resurse educaționale deschise, din care amintesc 
unele în acest articol. Rețineți faptul că pentru a crea resurse/opere derivate, cele originale trebuie să aibă 
o licență care să permită acest lucru. Mai sunt și o categorie de profesori care își creează propriile resurse 
digitale de la 0, fiind inspirați sau chiar motivați de lipsa ori de necesitatea de a modifica creativ actul de 
educație. 

După cum spuneam, majoritatea celor care au nevoie de resurse educaționale în format digital pentru 
a sprijini actul didactic, recurg la cele pe care le găsesc utilizând motoare de căutare. În funcție de necesități, 
cele mai relevante sau cele care se potrivesc criteriilor de calitate relativ la mesaj și informație sunt preluate 
și introduse la clasă chiar dacă, uneori, sunt protejate prin drepturi de autor. Acest lucru este permis prin 
simplu fapt că legislația prevede excepții pentru educație. În cazul în care resursa digitală poartă și atributul 
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„deschis”, de cele mai multe ori, profesorii au tendința să pășească înapoi nedumeriți căutând să introducă 
în obișnuințele de căutare o nouă categorie. Acest comportament în practica de căutare trebuie abandonat, 
pentru că Resursele Educaționale Deschise tot resurse digitale sunt, cu mențiunea că prin licența deschisă 
atașată permit o gamă mai largă de utilizări. Această plajă largă de utilizări implică de cele mai multe ori 
posibilitatea de a combina și remodela materialul original. Este importantă conștientizarea că trebuie doar 
să fie acordată atenție licenței, se poate porni cu adevărat la explorarea a ceea ce există deja creat de alți 
profesori, din România, dar și din străinătate. Să pornim de la cele mai simple resurse: cele simple 
individualizate chiar prin tipologia lor. Cum remodelăm obișnuințele de căutare? 

 Să presupunem că pentru realizarea unui proiect de lecție avem nevoie de resurse de imagine. Pasul 
următor este interogarea unui motor de căutare oferit automat, cel mai adesea prin setările din oficiu ale 
browserului preferat. Pentru ilustrare, să presupunem că utilizăm Google. Să ne focalizăm pe opțiunile 
prezentare pentru un material care tratează ”Corpuri geometrice”. Accesând https://www.google.com și 
interogând motorul după sintagma „corpuri geometrice”, apăsând pe opțiunea „Images”, veți avea acces la 
toate resursele de imagine, care, potențial v-ar fi utile. O parte dintre dumneavoastră, ați alege-o pe cea care 
corespunde cel mai bine criteriilor personale sau celor din economia materialului în pregătire, și ați proceda 
la descărcarea și inserare. Acești pași sunt utili, dar pentru a putea considera acea resursă digitală a fi una 
ce poate fi numită RED, trebuie să filtrați toate rezultatele oferite de motor în funcție de licență. În acest 
moment, selectând „Filter” și apoi „License”, vom putea filtra din tot ceea ce există doar pe cele care se 
potrivesc exigențelor proprii prin libertățile care vă sunt precizate chiar din meniu. Observați faptul că 
suplimentar pașilor pe care descriși până acum, am adăugat unul în plus, care se referă la ceea ce vă este 
permis să faceți cu respectivele resurse. Același algoritm este ușor de urmat și în cazul celorlalte motoare 
de căutare.Ceea ce ne interesează pe noi este să avem siguranța și libertatea de a folosi și refolosi resursele 
digitale, care beneficiind de aceste libertăți, se numesc Resurse Educaționale Deschise. Acest model de 
căutare în care introducem un criteriu de selecție vital pentru ceea ce va fi permis în prelucrarea resursei, 
poate fi considerată o competență transmisibilă și elevilor. În afara motoarelor de căutare generaliste există 
unul specializat cu identificarea resurselor digitale licențiate liber. Acesta este pus la dispoziție chiar de 
creatorii suitei licențelor libere Creative Commons, fiind disponibil la https://search.creativecommons.org/ 
sau mai noua sa variantă (la momentul scrierii acestui material în versiune beta) la 
https://ccsearch.creativecommons.org/. Căutarea se va face în toate platformele care oferă resurse digitale 
care poartă licențe deschise. 

Tipologia resurselor care pot fi agregate este reglementată deja și explicată pentru a lămuri cu ușurință 
aspectele tehnice la Mozilla Developer Network.Constelația resurselor care intră în agregăgări cuprinde 
formate text (text/plain, text/html, text/markdown), imagine (image/gif, image/png, image/jpeg), audio 
(audio/midi, audio/mpeg, audio/webm, audio/ogg, audio/wav), video (video/webm, video/ogg) și aplicații 
(application/octetstream, application/vnd.mspowerpoint, application/pdf). Aceste resurse sunt blocurile 
constructive ale Resurselor Educaționale Deschise și în anumite cazuri constituie datele supuse prelucrării 
de utilizatorii unei platforme. 

 Sunt cazuri în care resursele găsite cu ajutorul motoarelor de căutare sau prin interogarea portalurilor 
dedicate, să nu fie îndeajuns sau chiar de foarte slabă calitate. Acesta este cazul în care profesorul decide 
crearea uneia de la zero. Înainte de a porni la realizarea resursei dorite, profesorul trebuie să-și facă un plan 
de lucru care să cuprindă instrumentarul software, fie acesta online, fie offline. Acest plan de lucru ar trebui 
să răspundă la câteva întrebări: 

 - Ce tip de resursă digitală va fi creată? Una sau mai multe tipuri? 
 - În cazul realizării mai multor tipuri de resurse digitale, cum vor fi asamblate? 
 - Căror nevoi răspunde această resursă?  
- În cazul în care între resursele create există și cod (elemente de programare), ce licență va purta 

pentru a asigura compatibilitatea cu celelalte?  
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- Care este suportul pentru software-ul necesar redării conținutului? Are un istoric pozitiv, are o 
comunitate de dezvoltatori solid constituită? Poate fi urmărită evoluția versiunilor și implicit programarea 
unei actualizări a propriului cod? 

 - Care sunt instrumentele software care vor fi utilizate? 
 - Formatul resursei digitale este deschis sau proprietar (are nevoie de anumite aplicații pentru a fi 

deschisă)? - Cum voi licenția resursa/resursele create? Care sunt libertățile pe care le voi atașa creației 
mele? 

 - Unde voi pune resursele create pentru a le asigura o largă difuzare și potențialul de reutilizare?  
 Este indicat ca înainte de a începe să creezi o resursă digitală, răspunsurile la planul prezentat mai 

sus să existe deja. 
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ŞCOALA ONLINE = O PROVOCARE 

 
MARIAN MAGDALENA,  

 ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR. 127, SECTOR 5, BUCURESTI 
 
 Viața ne arată zilnic fațete noi, ne provoacă în fel și chip, ne testează puterea de adaptare și 

capacitatea de a răspunde rapid în cele mai inedite contexte. 
 Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 

– dinamic, colorat, interactiv. 
 O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde copiii descoperă 

resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. 
Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează perfect 
îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și educație. 

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează 
perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și 
educație. Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei 
tipuri de resurse: 

 
1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm pas 

cu pas cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet (cu 
sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

 
2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste 

sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și 
feedback din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de 
profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 
sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor 
live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, 
Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, 
teme și studiu individual. 

 
 LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesele de invățare si 

predare prin module interactive. Aceste module de învățare pot fi integrate direct in conținuturi de învățare, 
dar pot fi și concepute online de utilizatorii înșiși sau pot fi modificate. Scopul este de a aduna module care 
pot fi reutilizate și de a le pune la dispoziția publicului. Aceste module(denumite Apps) nu conțin din acest 
motiv un cadru special sau un scenariu concret de învățare, ci se limitează exclusiv la partea interactivă. 
Modulele, ele insele, nu reprezintă o unitate de învățare inchisă ci trebuie sa fie incorporate într-un scenariu 
de predare corespunzător. 

 Platforma Web 2.0 gratuită LearningApps.org permite profesorilor, dar și elevilor, cu module de 
învățare multimedia, cu efort redus sǎ creeze și sǎ gestioneze formularul atrăgător online. Instrumentul de 
creație oferă pe lângă tipurile obișnuite de exerciții, cum ar fi exerciții de atribuire sau puzzle-uri încrucișate 
alte douăzeci de formate de sarcini, care sunt în continuă extindere de către dezvoltatori. 
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 Fiecare exercițiu este prezentat cu o mică vizualizare. In alcătuirea exercițiilor, poți utiliza fie 

exercițiile existente ca model pentru un nou exercițiu, fie poți alege din modele noi. 
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 Concluzionând, LearningApps.org este un instrument Web 2.0, ce vine în sprijinul procesului de 

predare-învățare prin intermediul unor scurte module interactive. Aceste module pot fi utilizate direct în 
conținutul materialului de învățare, dar și pentru studiu individual. Scopul este acela de a aduna blocuri de 
construit reutilizabile, făcândule disponibile pentru oricine. Blocurile (numite aplicații) nu au un cadru sau 
scenariu de învățare speciric. Blocurile nu reprezintă, astfel, sarcini sau lecții complete, dar pot fi incluse 
în scenarii de predare potrivite. Utilizatori țintă: În general, întregul serviciu este creat pentru educație și 
predare. Nu există limite în cee ace privește grupul țintă. Profesorul poate utiliza Learning Apps realizate 
anterior. Poate crea chiar propriile aplicații în conformitate cu nevoile și capacitătile creatoare. O bună 
metodă de folosire este aceea de a implica elevii și de a-i provoca să creeze aplicații. Astfel, ei realizează 
aplicații din modulele disponibile, activitatea de învățare devenind una eficientă. 
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ȘCOALA DE ACASA, O AVENTURA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, MARIAN MELANIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE PITEȘTI 
 
În contextul Pandemiei globale de Coronavirus, provocată de virusul gripal SARS-CoV-2, în anul 

școlar 2019 – 2020, mai exact începând cu 10 martie, am trăit, ca profesor, experiența învățării online alături 
de colegii, elevii mei și părinții acestora și am participat la o adevărată transformare a comunității didactice. 

M-am trezit în fața noii provocări puțin derutată, neîncrezătoare și neputincioasă. Am devenit apoi 
plină de voință și determinată să parcurg ce a mai rămas din acest an școlar cu elevii mei în condițiile de 
învățare impuse de situația actuală. 

Primul pas a fost cel în care am încercat să mă perfecționez pentru a preda în mediul online.  
Cel de-al doilea pas a fost cel prin care să mă asigur că toți elevii mei au posibilitatea de a participa 

la aceste activități, că dețin cel puțin un telefon inteligent, o tabletă, un calculator sau laptop conectate la 
internet, deși am constatat pe parcurs că uneori, acolo unde în familie sunt mai mulți frați, activitățile se 
suprapuneau. M-am asigurat apoi că toți copiii au un loc pregătit în casă confortabil, pentru a încerca să 
facem „școala de acasă ca… la școală”. 

Cel de-al treilea pas a constat în realizarea unor lecții prin care să mă asigur că voi continua procesul 
de învățare în cele mai bune condiții și acum pot să afirm că am reușit, în mare măsură. În aceste activități 
de învățare am proiectat strategii prin care am reușit ca elevii să nu stea doar cu ochii în calculator și am 
lucrat atât frontal, cât și individual. Am primit feedback la temele de lucru prin intermediul Whatsapp, prin 
postări și momente live realizate de elevi. De cele mai multe ori am folosit evaluarea reciprocă și 
autoevaluarea. Mi s-a părut foarte important ca fiecare elev să primească feedback din partea mea, fie că 
am remarcat scrisul frumos sau ideea originală, creativitatea sau rigurozitatea și corectitudinea rezolvării, 
fie că am subliniat greșeli care au fost corectate ulterior observației. 

La finalul lunii aprilie, ne-am creat conturi pe platforma de învățare Adservio, unde aveau acces toți 
elevii școlii, toate cadrele didactice care predau la clasă, bucuria copiilor fiind imensă când au aflat că pot 
participa și la orele de Religie, Educație fizică sau Limba engleză. Dezavantajul folosirii aplicatiei Lecție 
interactive al acestei platforme era că nu puteam numi decât un elev pe care îl și vedeam, însă pe ceilalți 
nu-i vedeam și nici nu-i auzeam deloc, nu știam dacă ei mă mai aud sau mă mai văd, în timp real, deoarece 
unii dintre ei aveau un semnal mai slab la internet.  

Am lucrat după orarul clasei, am respectat programa și parțial proiectul unităților de învățare, am avut 
permanent în vedere nevoile și particularitățile de vârstă ale copiilor. Am utilizat diverse resurse din mediul 
online: Youtube, Craft&Kids, wordwall.net, MOZAWEB, diverse tutoriale. De mare ajutor mi-au fost 
colaborarea cu noii mei colegi cu care am avut posibilitatea să comunic online și de la care am preluat multe 
resurse pe care le-am utilizat eficient.  

În ultimele săptămâni am folosit aplicația ZOOM de pe platforma Adservio și am lucrat cu un 
număr mai mare de copii, deoarece îi puteam vedea pe toți în timp real, iar dacă se întâmpla să se 
deconecteze vreun elev din cauza semnalului slab la internet puteam observa eu sau ceilalți elevi care îmi 
comunicau.  

Am încercat să realizez, în urma acestei experiențe plăcute până la urmă, o analiză Swot a acestor 
activități de interacțiune virtuală cu elevii mei. 
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PUNCTE TARI 
• Parcurgerea materiei conform programei 
• Posibilitatea de a avea contact vizual cu elevii și de a comunica verbal 
 
PUNCTE SLABE 
• Limitarea posibilităților de tratare diferențiată a elevilor 
• Limitarea implicării afective a elevilor în anumite secvențe ale lecțiilor 
 
OPORTUNITĂȚI 
• Implicarea activă a părinților în activități de învățare 
• Dezvoltarea competențelor digitale și de multitasking în educație 
 
AMENINȚĂRI 
• Funcționarea deficitară a internetului în unele zone 
• Imposibilitatea unor elevi de a participa la toate lecțiile și activitățile online din lipsă de dispozitive 

conectate la internet 
 
Ca o concluzie, pot să afirm că această experiență a reprezentat atât pentru mine, cât și pentru elevi 

și părinți o provocare la care am răspuns cu plăcere, curiozitate și interes, fiind destul de incitantă. Pot să 
privesc școala online ca pe o alternativă a școlii reale, în situații deosebite, dar școala reală va rămâne locul 
în care elevii pot primi educație multilaterală, adevărată și de calitate 
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PROIECT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL 

 „EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE  

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA!” 

 CLUBUL ALTFEL... DE ACASA! 

  

 PROFESOR MARIANA RADU 

 CLUBUL COPIILOR, GURA HUMORULUI 
 

 Trecem printr-o perioadă a schimbărilor și a provocărilor, în care abilitatea fiecăruia de a se adapta 

este valorificată la maxim. În toate domeniile este nevoie de schimbare pentru evoluție și progres, dar în 

cel al educației avem chiar puterea de a-i influența pe ceilalalți cu atitudinea, cuvintele și gesturile noastre, 

și de a schimba lucrurile pe care le dorim altfel, prin exemplul personal. Și pentru a-mi susține părerea, îl 

voi cita pe Mahatma Ghandi, care spunea cu multă înțelepciune: " Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi 

în lume"! 

 Iar ȋn acest context este de datoria noastră, ca profesori, să le fim un bun exemplu, un reper și un 

punct de sprijin elevilor noștri pentru a-i ajuta să crească frumos în lumea magică a copilăriei! 

 Săptămȃna Școala Altfel se confunda cu firescul la Clubul Copiilor Gura Humorului, în sensul că, 

prin specificul educației nonformale pe care o promovăm pe parcursul întregului an, răspundem permanent 

nevoii copiilor noștri de a-și împlini aspirațiile, valoriza talentul, exersa abilitățile și perfecționa 

aptitudinile. 

 Dar acum, se pare că acest cuvânt "altfel" are conotații ce ne provoacă spre a descoperi idei și 

modalități de lucru inedite, atât pentru noi, profesorii, cât și pentru elevi, părinți, bunici. 

 Astfel, am început săptămână adunând într-un "borcan magic" cuvinte pozitive care să înceapă cu 

prima literă a numelui celui care a dorit să intre, zâmbind probabil, în jocul nostru. 

Ne-am bucurat că am captat atenția unui număr foarte mare de participanți și am devenit atât de bogați 

acum, încât putem împărtăși, la rândul nostru, din comoara adunată în care se află: credință, curaj, voință, 

iubire, iertare, rugăciune, Rai, Dumnezeu, liniște, lumină, pace, sănătate, viață, bunătate, bucurii, adevăr, 

sinceritate, siguranță, stimă, grijă, generozitate, corectitudine, cinste, demnitate, decență, duioșie, dăruire, 

dragoste, nădejde, omenie, cunoaștere, educație, empatie, emoție, amintire, mulțumire, minune, miracol, 

evlavie, speranță, forță, alinare, altruism, armonie, putere, perseverență, grație, raritate, triumf, tandrețe, 

timp, apreciere, recunoștință, fericire... 
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Impresionant cum, în asemenea condiții, devenim cu toții "altfel", ne ierarhizăm valorile, ne 

prioritizăm acțiunile și cugetăm la ce este cu adevărat important pentru suflet, pentru noi și familiile noastre, 

pentru cei dragi, pentru oamenii din jurul nostru și pentru comunitatea în care trăim! 

 Copiii noștri dragi, frumoși, isteți și talentați, cu suflet cald și inimi iubitoare sunt, de fapt, micii eroi 

ai zilelor noastre, deoarece, poate fără să înțeleagă exact ce se întâmplă, ne încurajează să mergem mai 

departe, să ne reinventăm, să luptăm pentru a trece și peste asta, dar mai ales, ne dăruiesc speranță, spunând 

cu infinită candoare: "Totul va fi bine"! Membrii cercurilor de Educație Civică, Artă plastică şi decorativă 

(pictură / desen), coordonați de subsemnata, profesor Mariana Radu, au fost prezenți de la distanță, prin 

lucrări și activități propuse on-line, menite să bucure ochii și sufletul! 

 Copiii au stat acasă, pentru că așa trebuia, spre binele lor, pentru a le fi protejată sănătatea, dar nu s-

au plictisit nici o clipă! Au avut foarte multe de ȋnvățat și și-au folosit din plin imaginația, creativitatea și 

talentul! ”Atelierul fanteziei" a putut fi propriul lor loc de joacă sau orice spațiu unde ei s-au simțit inspirați 

pentru a crea sau a înfrumuseța tot ce se află în jur. Încurajările părinților și bunicilor, exemplul frățiorilor 

mai mari, înțelegerea actului artistic și nevoia de exprimare prin artă sunt esențiale pentru o dezvoltare 

armonioasă și afirmarea personalității celor mici. 

 Cel mai important lucru a fost să păstrez cât mai strânse relațiile construite de-a lungul timpului cu 

copiii, dar și cu părinții lor, iar pentru a reuși să ne simțim aproape, deși ne aflam la distanță unii de alții, 

am creat un album "Raze de speranță", ce poate fi considerat un exemplu de bună practică, în care, rând pe 

rând, fiecare copil și-a ocupat locul binemeritat. 

 Copilăria este învăluită de farmecul poveștilor, iar cei mici adoră să ilustreze basmele lor preferate. 

B. Ana-Maria a lucrat cu pasiune la acest proiect și a ales să ne prezinte "Pasărea măiastră" de Petre 

Ispirescu și "Capra cu trei iezi" de Ion Creangă. Așteaptă cu nerăbdare să-și revadă colegii, să-i îmbrățișeze, 

să le împărtășească ce a mai făcut în ultima perioadă, să cânte, să spună poezii și ghicitori, dar mai ales să 

râdă cu ei pentru că este un copil foarte vesel și fericit, așa cum trebuie să fie toți copiii din lume! 

 V. Maria Magdalena sau Magda, cum îi spunem cu toții, este copila cu ochii albaștri, precum seninul 

cerului și zâmbet cald ce topește inimi. Colegii o îndrăgesc pentru că e blândă, prietenoasă și generoasă. 

Lumea ei este alcătuită din povești frumoase și ne ajută să păstrăm în suflete speranța că "Totul va fi bine!" 

 Da! Trebuie să avem încredere că TOTUL VA FI BINE, așa cum ne spun și Andreea și Irina N. Cele 

două surioare mai adaugă două raze de speranță în albumul nostru. Sunt aproape nedespărțite la toate 

activitățile. Andreea se străduiește să fie un minunat exemplu pentru Irinuca, iar aceasta o privește cu 

admirație. În ciuda personalităților diferite, se iubesc enorm, și se ajută reciproc. Inteligente, frumoase și 

cuminți, ele reușesc să se facă îndrăgite de toți cei care le cunosc cu adevărat. 

 F. Daria este micuța care, la început, nu voia să vorbească nimănui... Treptat, și-a învins timiditatea 

și s-a împrietenit cu colegii de grupă. A învățat că se poate lucra în echipă. Ca orice copil, adoră poveștile! 

Acum e fascinată de povestea lui Ion Creangă "Fata babei și fata moșului" pe care a încercat să o creioneze, 

apoi a dat viață lucrării sale prin culori folosite cu îndrăzneală. 
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 Voi continua prezentarea micilor mei eroi, din acest album, cu M. Arsenie, băiețelul cuminte și isteț, 

cu ochi blânzi precum ai căprioarelor și suflet pur, plin de iubire. I-a plăcut povestea populară "Turtița 

fermecată" pe care a ilustrat-o cu măiestrie. 

 N. Emanuel Matei, alături de surioarele sale Miriam-Minodora și Nectaria-Marina sunt "cei trei 

fantastici" și au impresionat cu un acvariu magic. Matei a fost liderul echipei, în calitate de frățior mai mare, 

care tratează orice problemă cu multă seriozitate. Surioarele sale, Miriam și Marina, l-au ajutat cu 

îndemânare și entuziasm. Au realizat cadrul perfect pentru povestea "Peștișorului de aur" ce le va îndeplini 

câte trei dorințe fiecăruia. 

 Activitățile au continuat cu punerea în scenă a poveștii “Scufiţa roşie" de către Miriam și surioara sa, 

Marina. A fost nevoie de multă muncă și imaginație pentru realizarea unei lucrări atât de complexe, dar cu 

implicarea mamei și coordonarea on-line, imposibilul nu există! 

 Lumea poveștilor e minunată, iar copiii au prilejul ori de câte ori doresc, să "evadeze" dincolo de 

spațiu și timp, pentru a fi alături de personajele lor preferate. 

 Albumul nostru s-a mai îmbogățit cu o fetiță sensibilă și talentată, R. Mara. Drăgălășenia ei ascunde 

o personalitate puternică și hotărâtă, precum și foarte multă ambiție. În ultima perioadă a citit multe povești, 

dar pentru noi a dorit să ilustreze "Ridichea uriașă". Iată și concluzia la care a ajuns mica eroină: "Oricât de 

mic ai fi, tot le poți fi de folos celor din jur"! 

 Și doar pentru că trebuie să mă limitez la spațiul acordat de revistă, voi mai menționa pe I. Emma, o 

copilă cu chip angelic și plină de entuziasm în tot ceea ce face! E foarte curajoasă și nu se teme de nimic, 

deoarece... știe că există câte un înger păzitor pentru ea și pentru fiecare copil de pe Pământ! 

 Ȋn această perioadă am ȋnvățat cȃt de important este să ne adaptăm ȋn orice situație și chiar să ne 

reinventăm, transformȃnd dificultățile ȋn oportunități. Am ȋnvățat că trebuie să ne păstrăm optimismul, să 

prețuim fiecare clipă, să ne bucurăm și de lucrurile mărunte, să redefinim fericirea, uneori să „decolăm 

ȋmpotriva curentului”, să depășim bariere, să trecem peste frontiere și să acceptăm lecțiile primite de la 

viață, pentru că „Uneori cȃștigi, alteori...ȋnveți” (John Maxwell). 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROFESOR: MARICA RODICA 
 
“A interzice artei să se hrănească dintr-un singur izvor oarecare înseamnă a-i secătui toate izvoarele 

deodată” (Elie Faure). 
 Competența digitală este una dintre acele competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse 

în programele și planurile de realizare a procesului instructiv educativ. Resursele digitale devin un 
instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor 
tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele 
tradiționale vechi nu ocupă toate ce 45 de minute. 

 Învățământul e o activitate complicată, practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii 
cunoașterii umane, de la origini până în zilele noastre. E o poveste a acestei călătorii, și la fel ca toate 
poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar contează și talentul povestitorului. 

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică(predare-
învățare-evaluare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. 

 O parte din elevi și profesori s-au adaptat rapid la mediul de comunicare nou. 
 Vestea mai puțin bună este că nu toată lumea este pregătită pentru învățarea online. Principalele 

impedimente sunt lipsa infrastructurii minimale (tablete sau laptopuri, conexiune la internet) și lipsa 
cunoștințelor tehnice din partea profesorilor sau a părinților. Pentru ca soluția învățării online să poată fi 
practicată la scară largă, va fi nevoie ca furnizorii de educație să desfășoare un efort sistematic de asigurare 
a resurselor tehnice și de Know – how. 

 După trei luni de învățare pe internet, putem trage câteva concluzii și rămânem cu multe întrebări. 
Copiii au înțeles necesitatea izolării, s-au adaptat și s-au bucurat de timpul petrecut cu părinții. Timpul 
petrecut online cu profesorii a fost diferit de la o școală la alta, dar lipsa interacțiunii cu colegii a fost 
resimțită de către toți copiii. 

 Nimeni nu a fost pregătit pentru această perioadă, dar cu toate acestea, s-au adaptat. Și cei de la 
grădiniță s-au adaptat primind materiale pe WhatsApp sau accesând platforme online. Pe de altă parte, 
lecțiile pregătite de educatoare care s-au organizat mai promt pentru comunicarea online li se par părinților 
educative și complexe. Elevii din anii primari nu au răbdare să stea nemișcați în fața calculatorului și să 
asculte lecția predată. 

 Nu neaparat că școala e grea. Profesorii s-au adaptat foarte bine la predarea online. Lecțiile au 
însemnat mobilizarea unui părinte care avea și el de lucru acasă pentru supravegherea elevului. 

 Lecțiile online sunt un instrument de învățare încă prea nou pentru majoritatea elevilor, profesorilor 
și părinților, pentru a putea trage concluzii referitoare la aplicare unui astfel de model pe termen lung. 
Furnizorii de educație din domeniul privat vorbesc de educația online ca de o componentă nelipsită a școlii 
viitorului. Totuși, educația online și cea tradițională trebuie dozate în proporții concrete, care să asigure 
dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 Acum 20 de ani, părinții își doreau de la copiii lor să fie în siguranță și să fie fericiți, când îi înscriau 
la grădiniță. Astăzi, generația actuală de părinți își dorește de la copiii lor să reușească în viață. Și mi se 
pare că este o presiune mare pusă pe umerii școlilor, pe umerii profesorilor, dar mai ales pe umerii copiiilor. 
Prea puțini copii se mai joacă în mediul real, foarte mulți se joacă în mediul digital. 

 Acesta este viitorul, este era tehnologiei, era digitală, însă lucrurile acestea ar trebui totuși dozate. Ar 
trebui să ne gândim foarte mult la importanța creativității păstrării unor valori cu care copiii trebuie să 
crească, pentru că este ca și într-o grădină: o să culegem ce cultivăm. Cred că ar trebui să urmăm exemplul 
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țărilor nordice: să le lăsăm copiilor anii cei mai importanți în aer liber, să se joace cât mai mult, pentru că 
jocul este o formă de a-ți dezvolta creativitatea, de a fi echilibrat.  

“Copiii au nevoie să se joace pentru a-și dezvolta abilitățile cognitive și motorii și pentru a învăța 
despre lumea socială și locul lor în ea. Ei învață cum să coopereze și să fie generăoi. Ei învață să aibă 
încredere în ei înșiși prin reușita în încercări pe care și le stabilesc singuri, prin interacțiunea cu alți copii și 
prin stăpânirea unor elemente de natură personală, fizică, intelectuală și socială”(Frost&Jacobs, 1995/47). 

 Trebuie să avem grijă la cât timp petrec copiii în mediul real și la cât timp petrec în mediul virtual. 
 Să îi învățăm pe copii de mici anumite valori și principii cum ar fi solidaritatea. Este momentul să 

trecem de la teorie la fapte și să îi învățăm pe copii că valorile sunt cele care ne mențim sănătoși și ne ajută 
să avem un spirit puternic și astfel să depășim orice situație, oricât de grea. 

 Un gânditor american, Ralf Tyler, aprecia că există un raport direct proporțional între numărul de 
opțiuni pe care îl permite o societate și valoarea democrației în acea societate. Cu cât există mai multe 
opțiuni, cu atât mai avansată este democrația. Deci, putem spune, de fapt, orice politică educațională ce se 
fundamentează pe ideea de libertate nu poate ignora idei – forță precum libertatea de gândire și de opinie, 
egalitatea dreptul la inițiativă.  

 Pe de altă parte, după cum subliniază marele filozof rus Lev Șestov, omul se teme de libertate mai 
mult decât orice altceva, și din această cauză el caută cunoașterea. Deci avea dreptate John Dewey că 
“bătălia se dă în noi înșine și în instituțiile noastre. 

Oricum va arăta școala viitorului și oricât de tehnologizată va devein, furnizorii de educație vor trebui 
să țină cont de nevoia umană elementară a dialogului, a interacțiunii sociale în persoană. 

“Școala activă de oameni are nevoie, de oameni care să fi înțeles că progresul este făcut din lupte și 
victorii, care să știe să succite la elevii lor gustul pentru luptele frumoase și entuziasmul pentru marile 
victorii: victorii asupra propriului eu, victorii asupra ignoranței și erorii, victorii asupra puterilor răului în 
domeniul social și moral”(Feriere). 

„Nu aveți sarcină să ucideți omul în puiul de om și nici să-l transformați în furnică pentru viața de 
furnicar. Puțin îmi pasă dacă omul va fi mai mult sau mai puțin îndestulat. Ceea ce mă interesează este să 
fie mai mult sau mai puțin om. Nu mă întreb deloc, încă de la început, dacă omul va fi sau nu fericit, ci ce 
fel de om va fi fericit (Antoine de Sant –Exupery). 
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ȘCOALA ON-LINE ÎN PERIOADA CARANTINEI 2020 
 

PROF. GINA MARIN - COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN 
 CONSTANTA, JUD.CONSTANTA  

 
 Ultimele luni au fost o adevărată provocare, atât la nivel global, cât și individual. În timp ce statele 

lumii se luptau cu răspândirea rapidă a virusului și cu panica din rândul locuitorilor, fiecare dintre noi ducea 
o bătălie unică, cu mize precum educația, veniturile sau sănătatea psihică. De multe ori mă trezeam uitându-
mă în gol pe fereastră. Afară castanul din fața blocului era singur, în ploaie. Puteam să văd doar picăturile 
care se scurgeau de pe frunzele lui și, pot spune că pe acelea le simțeam cel mai puternic... Scurgându-se 
din ceva mai adânc, dar mai simplu, ceva ce arde în noi mereu - sufletul. 

Nu m-am temut pentru mine, dar doar ideea pierderii unei persoane dragi mă durea...  
 Personal, cele aproape trei luni de cursuri online, la care se adaugă interdicțiile impuse de starea de 

urgență, au fost o perioadă mai puțin stresantă decât mă așteptam.  
 Despre materia propriu-zisă, pot spune că volumul de informații predat a fost similar cu cel de la 

clasă. Desigur, interacțiunea limitată profesori-elevi și lipsa explicațiilor profesorilor a fost un obstacol 
pentru noi toți, elevii fiind nevoiți să-l compenseze prin studiul individual al mai multor materiale sau prin 
întrajutorarea cu ceilalți colegi. La materiile cărora le sunt alocate mai multe ore pe săptămână sau la cele 
specifice profilului orele au avut loc în mod constant, prin intermediul platformei Google Meet. În timpul 
lor, profesorii au oferit explicații suplimentare legate de materialele trimise și au rezolvat, împreună cu 
elevii, eventualele neclarități legate de teme. Consider că acest aspect a fost printre cele mai importante, 
deoarece a oferit ocazia de a face o sinteză a informațiilor primite și de a rămâne cu esența lor, cu părțile 
cu adevărat importante. 

 La fel ca în cazul lecțiilor offline, dimensiunile temelor au fost asemănătoare ce cele primite la școală, 
cu puține excepții, în care volumul lor a fost puțin mai ridicat decât cel de la clasă. Totuși, în timpul 
carantinei, elevii nu au întâmpinat probleme în a preda proiectele sau exercițiile la timp. Nivelul lor de 
dificultate a fost, de asemenea, apropiat, dacă nu chiar mai scăzut, având în vedere circumstanțele predării, 
care au făcut aprofundarea materiei o sarcină mult mai dificilă. 

 Deși un argument comun împotriva trecerii la învățământ online este riscul ca elevii să nu se poată 
concentra, dar unor elevi li s-a părut că au avut parte de mai puține distrageri decât de obicei. Din contră, 
programul mai lejer, care permitea pauze mai multe și stabilite de fiecare a fost chiar un ajutor. De 
asemenea, această perioadă a fost o ocazie pentru elevi de a- și autoevalua abilitățile de învățare individuală, 
ceea ce reprezintă o șansă de a le îmbunătăți și de a se pregăti de următoarele etape ale educației acestora, 
care vor depinde chiar mai mult de aceste deprinderi. 

 În concluzie, școala online a fost o experiență nouă, care a prezentat atât avantaje cât și dezavantaje. 
Ca o impresie personală, pot spune că am considerat trecerea de la învățământul clasic la cel online mai 
lină decât mă așteptam. Adaptarea la platformele folosite a fost ușoară, iar ritmul lecțiilor și al temelor a 
fost în mare parte același cu cel de dinainte. De asemenea, carantina în ansamblu nu a fost atât de anostă 
sau singuratică, întrucât elevii au putut ține legătura cu colegii și prietenii lor. 

 Acum mă bucur că totul este bine si pot doar să sper în continuare că îmi voi revedea curând dragii 
mei colegi profesori și elevi, că lucrurile își vor reveni pe deplin la normal. 

 Deși la momentul actual lumea își reia încetul cu încetul cursul obișnuit, este de așteptat ca efectele 
acestui eveniment să se resimtă un timp îndelungat de acum înainte.  

 Rămâne de văzut dacă umanitatea a învățat vreo lecție din această tragedie sau este destinată să-și 
repete greșelile, așa cum vedem adesea. 
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ÎNVATAMANTUL ON –LINE /ŞCOALA DE ACASA 

  

 MARIN VICTORIA SIMONA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA VASILE VOICULESCU COMUNA PARSCOV 

 JUDETUL BUZAU 
 

Situaţia de urgenţă, cauzată de noul coronavirus, a provocat un experiment social în domeniul 

educaţiei. Pandemia de coronavirus a mutat școala acasă și pe internet. Elevii şi cadrele didactice au fost 

nevoiţi să se adapteze rapid la un mediu de comunicare nou. 

Problema a fost că nu toată lumea a fost pregătită pentru învăţarea online, fie din lipsa infrastucturii 

minimale (tablete/ laptopuri/ conexiune la internet), fie din lipsa cunoştinţelor tehnice din partea adulţilor. 

Acest tip de învăţare a avut şi avantajul că elevii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă 

programe utile, totul este mai interactive. 

Dezavantajele evidente ale învățământului online în România: – lipsa accesului la tehnologie pune mari 

probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor; 

lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente; lipsa concentrării la lecții online; mai 

multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, unde primea 

totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți elevi este extrem 

de dificil; se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 

ceva; presiune pe părinți în special în cazul claselor mici, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de tehnologie 

(dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar majoritatea nu! ; copiii 

interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare; 

copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă majoră a 

vremurilor actuale. 

După câteva luni de învăţare forţată pe internet, putem trage câteva concluzii şi rămânem cu multe 

întrebări. 

Copiilor le este dor să se întoarcă în sala de clasă, să-şi revadă colegii, le lipsesc interacţiunea şi energia 

din colectivitate. Oricum va arăta şcoala viitorului şi oricât de tehnologizată va deveni, trebuie să se ţină cont 

de nevoia umană elementară a dialogului, a interacţiunii sociale. 
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ȘCOALA DE ACASA IN TIMPUL PANDEMIEI 

 
MÁRKÓ EMESE 

ȘCOALA GIMNAZIALA „BENKO JOZSEF” BRADUȚ 
COMUNA BRADUȚ, JUDEȚUL COVASNA 

 
Pandemia de coronavirus a introdus ceva neobișnuit în învățământ, a închis școlile. Astfel, a fost 

oportun să găsim soluții rapide pentru continuarea activității instructiv-educative. Așa a fost mutată școala 
din sala de clasă, acasă și pe internet. Cadrele didactice nu au fost pregătite pentru aplicarea tehnologiei 
online de a face educație și învățământ la distanță. 

 Dar, în scurt timp au fost popularizate tot feluri de soluții virtuale care să ajute profesorii și elevii să 
intre în legătură cu diferite platforme: platformele Google Classroom, Digitaliada, Zoom sau Kinderpedia. 
Ministerul Educației a început o serie de sesiuni de instruiri online pentru dezvoltarea competențelor 
digitale, menite să îi familiarizeze pe profesori cu modalitățile pe care le au la îndemână: Teams/Office 
365, Google Meet, Zoom, Livresq și Google Classroom, Compania Intuitext și a pus la dispoziția 
profesorilor și elevilor o platformă de învățare-predare-evaluare pentru clasele primare.  

 Școala online a devenit încet-încet o normalitate pentru toți actorii- părinți, copii și profesori- 
implicați în procesul de educație.  

Sunt profesor în învățământul primar la o școală dintr-o comună. În orele mele obișnuite am folosit 
de câteva ori instrumentele online, fiindcă în școala noastră există o sală de clasă echipată cu o tablă digitală. 
Orele de predare în această clasă, încurajează profesorii pentru folosirea metodelor de lucru interactive și a 
conținuturilor digital- educative. Dar, pentru generația nouă, spre deosebire de noi, profesorii, tehnologia 
digitală era deja prezentă. 

 Totuși, când am fost nevoită să trec exclusiv la modul de învățare în spațiul online s-a creat o 
dificultate, deoarece câțiva copii din clasă provin din medii defavorizate, nu au acasă laptop, calculator sau 
tabletă, numai smartphone. Dar, un aspect pozitiv, care mi-a ușurat situația a fost că toți elevii au avut 
conexiune la internet. Din acest motiv am fost nevoită să folosesc pagina Facebook - Educație privată –care 
a fost o cale mai facilă de transmitere a informațiilor de către proprii elevi și părinții acestora. Am creat un 
grup pe Facebook, unde au avut acces toți elevii și părinții. Am considerat că este foarte important pentru 
copii, să nu-și piardă rutina. De aceea, în fiecare zi activitatea didactică a început la ora 8, iar copii au venit 
în fața calculatorului, tabletei sau telefonului, indiferent cine ce aparat avea, au ascultat, au întrebat, și am 
dat teme în fiecare zi, pe care le-am corectat și am transmis mesaje motivaționale, la fel ca la școală. 
Exercițiile au fost postate pe pagina online, la fel și temele. Pentru sistematizarea cunoștințelor am trimis 
link-uri utile, care i-au ajutat, iar unele link-uri au fost create de mine pe diverse platforme: Wordwall, 
Learningapps, Okosdoboz. Am folosit programul Sutori, pentru crearea lecțiilor online. În unele cazuri, 
după parcurgerea conținutului lecției predate, verificarea a fost realizată printr-un quizz online. 

 Feedback-ul a fost destul de variat din partea părinților, iar în mare majoritate a fost pozitiv. Unii 
părinți au fost entuziasmați, ne-au mulțumit că în limita posibilităților, copiii au fost menținuți în activitate. 
Un aspect negativ a fost, timpul îndelungat petrecut de copii în fața ecranului. 

După câteva luni de predare și învățare în acest sistem, la distanță, de acasă, și folosind mijloace 
tehnologice pe care le-a avut fiecare la îndemână, pot trage câteva concluzii. 

Este o mare diferență între activitatea de învățare în clasă, față în față cu elevul, și cea care are loc în 
spațiul virtual.  

Captarea atenției elevilor nu este ușoară nici în clasă, dar distanțarea socială adâncește această 
problemă și mai mult. De aceea, este nevoie de perseverența profesorului și de ajutorul indispensabil al 
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părinților pentru ca elevii să-și poată însuși competențe noi și folositoare din perspectiva continuității pe 
plan educațional. 

Sunt familii cu mai mulți copii unde părinții care lucrează de acasă trebuie să împartă resursele TIC 
și spațiul de lucru cu copiii lor.  

Părinții fără competențe digitale, mai ales cei care nu lucrează de acasă și sunt plecați în timpul zilei, 
nu pot sprijinii copiii în vederea utilizării adecvate a resurselor online, iar imposibilitatea interacțiunii fizice 
face dificilă învățarea în grupul de egali.  

Opinia mea, este că predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred 
că provocarea cea mai mare pentru noi cadrele didactice este să regândim învățarea și să ne punem 
întrebarea ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă, și exemplele 
pozitive pot fi multiplicate. 

Școala de acasă a ținut cont de dispoziția de învățare a tuturor, de infuzarea mesajelor cu formule, 
clasificări, rezolvări de probleme, dar și de înțelegere și răbdare. Școala de acasă nu a fost doar o 
enciclopedie, ci și o aventură comună de cunoaștere, de învățare și de traversare în bune condiții a crizei. 
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ȘCOALA DE ACASA 
 

PROV. INV. PRIMAR MARTON IREN,  
ȘCOALA GIMNAZIALA "DEAK FARKAS" MIERCUREA NIRAJULUI 

 
"Homeschool" este un curent în educație prezent de câțiva ani și în țara noastră.Pîrinții care aleg 

aceasta alternativă nu sunt împotriva educației, ci au decis ca școlarizarea în modul tradițional nu se 
potrivește nevoilor copilului sau familiei lor. Acest părinți doresc să preia responsabilitatea pentru o educare 
eficientă, comprehensiva și mai potrivită copiilor lor. 

În țările în care practica "scoala acasă "educația este obligatorie, dar nu și școlarizarea. Se pune pe 
accent puternic pe pregătirea copilului pentru viață, informarea lui, dobândirea de abilități pentru câmpul 
muncii și viața de zi cu zi. Diferența este ca această pregătire se face în cadrul intim, sigur și confortabil al 
familiei, cu libertatea unui program ales după preferințe sau nevoi.Gradul de control guvernamental este 
foarte variat. În Marea Britanie copiii nu trbuie să se înscrie la nici o școală, să urmeze curriculum-ul 
național, să treacă anumite examene sau să raporteze autorităților. În Ungaria se solicită urmarea 
curriculum-ului național și testarea copiilor de două ori pe an. La extrema opusă este Ucraina, unde regulile 
impuse de guvern părinților care îsi educă copiii acasă sunt copleșitoare. 

Nu este necesar ca părinții să fie pedagogi cu diploma pentru a-și învăța copilul acasă. În acest proces 
părinții sunt doar facilitatori, implicați mai mult la început și devenind în timp doar o simlă prezenta care 
ofera încurajare, puțină supraveghere și clarificări. Iată de ce acesti copii învață să învețe singuri, motivați 
de interes și o atmosferă sigură, și nu este necesar ca părinții să fie implicați non stop în educație. Așa cum 
copiii au învățat să vorbească, să mănânce, să se spele, să se îmbrace, să citească sau să se joace trăind zi 
de zi cu părinții lor, tot așa se dorește ca în continuare părinții să aibă rolul formator principal. Părinții care 
practică școala acasă se simt principalii responsabili pentru educația copiilor lor, și nu doresc să delege în 
exclusivitate aceasta responsabilitate profesorilor sau guvernului. 

În cadrul școlii de acasă, părinții vor căuta să afle care sunt preferințele, talentele, interesele și 
punctele forte ale copiilor. În funcție de aceste nevoi și de cicumstanțele familiale, ei vor stabili un program, 
vor alege cărțile sau sursele de informare, vor planifica ieșiri, excursii, vor căuta să fie membrii la diferite 
cercuri și cluburi, vor cumpăra software, vor înregistra copiii la unele cursuri online sau, în unele cazuri 
mai rare, vor angaja tutori particulari. Copiii învață astfel prin exerciții, lectura, studiu individual și 
școlarizare cu persoane de diferite vârste, în contexte variate.Nu sunt legați de un anumit ritm sau de cerințe 
externe. Se pot contetra câteva săptămâni pe o singură materie, pot terrmina o materie mai repede sau mai 
lent. 

Școala de acasă nu înseamnă arest la domiciliu. Un copil nu are obligația să petreacă 5-8 ore departe 
de familie are mai multă energie și timp pentru joacă, pentru sport, pentru hobbyuri, pentru a învăța ce îi 
place. Mult din familiile care practică școala acasă se organizează în grupuri cu care au diferite activități. 
De exemplu în Marea Britanie, una din organizațiile care oferă resurse pentru educația la domiciliu oferă 
programe zilnice de activități în aer liber sau arta, pentru grupuri de copii de vârste mixte.Acest sistem se 
potrivește familiilor care doresc să investească timpul și resursele necesare pentru ca copiii lor să învețe 
altfel, dar mai eficient. Copiii cu talente speciale care doresc să își urmeze visul de performanță au nevoie 
de un program școlar mai flexibil. Unii dintre părinți aleg aceasta alternativă datorită problememlor din 
școală ( abuz între colegi, un mediu violent, droguri, presiune).Alții care locuiesc în zone rurale fără acces 
la o școală pe care o considera adecvată. Unii părinți aleg școala acasă datoria problemelor sociale ale 
copiilor, dizabilităților de învățare ori datorită unor condiții medicale ca ADHD sau autism. Alternativa 
este necesară și pentru copiii cu probleme medicale care presupun perioade lungi de imobilitate sau 
spitalizare. 
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În cadrul școlii tradiționale, curriculum-ul național cuprinde toate materiile de studiu pentru fiecare 
an școlar, cu întreg conținutul materiei de predat de către profesori și de achiziționat de către elevi. Aceștia 
vor fi "judecați" prin sistemele de notare în funcție de feleul în care au achiziționat aceste informații.  

Școala acasă se potrivește copiilor care au nevoie de un program mai flexibil și celor care au ritmuri 
diferite de învățare. Etichete" încet la învățare" pot duce la prejudecăți și defavorizează un copil. În loc să 
motiveze, vor duce la descurajare și comparații negative.Copiii care se plictisesc în clasă pentru că nu sunt 
stimulați sau care, din contra, sunt copleșiți de cantitatea de informație pe care nu o înțeleg, sau de 
așteptările la care nu fac față, au tendința să dezvolte probleme de comportament. 

Copiii care studiază acasă au parte de atenția nemijocita a învățătorului, dezvolta relații mai apropiate 
cu părinții care implică și mai mult respect, au o calitate a vieții crescută, pot investi mai mult în domeniile 
în care sunt talentați, înțeleg mai bine explicațiile, se socializează în mod pozitiv, pot avea rezultate mai 
bune la învățătură. 
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ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASĂ! 

 
PROF. ÎNV.PREŞCOLAR, MĂTĂRÎNGĂ GABRIELA 

G.P.P. SF. MARIA, TURDA 
 
În învăţământul preşcolar şcoala de acasă e mai dificil de realizat. Şi spun lucrul acesta pentru că 

atunci când lucrezi cu copii de vârstă preşcolară trebuie să interacţionezi foarte mult cu aceştia. Copiii 
preşcolari trebuie să atingă, să simtă atunci când învaţă, iar şcoala de acasă nu îţi oferă această 
posibilitate. Dar acest lucru nu trebuie privit ca un impediment pentru că toate problemele au o rezolvare. 
Se ştie că educatoarele sunt unele din cele mai creative cadre didactice, deci cu creativitate şi multă muncă, 
ne-am adaptat situaţiei şi am făcut ca totul să fie bine. Alături de un director responsabil şi dedicat am 
realizat o platformă (TEAMS) pe care să lucrăm documentele şi să putem relaţiona între noi, iar cu copiii 
am relaţionat pe diferite reţele de socializare care au fost la îndemâna părinţiilor ( WhatsApp, Facebook 
etc.). E drept că pentru a reuşi am avut nevoie şi de părinţi implicaţi, care să crească alături de copiii lor. 
Astfel încet, încet lucrurile au prins contur şi am reuşit imposibilul, am realizat şcoala de acasă. Adevărata 
provocare a fost să concepem teme de interes pentru micii noştri preşcolari, dar tehnologia ne-a fost 
alături.  

Chiar dacă am stat acasă am reuşit să relaţionăm cu preşcolarii, prin mici filmuleţe prin care le-am 
transmis un gând poziv, iar ei ne-au transmis bucuria. 

O să ataşez o planificare de o zi din şcoala de acasă şi feedback-ul primit de la preşcolari. 
 
TEMA ZILEI: Bucătarii iscusiţi 
 
EXERCIŢII DE MIŞCARE: Sport de acasă: Ne mişcăm pe ritm de muzică. 
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 
 
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE:  
Astazi vă propun o provocare. Să vedem care dintre voi, copii, o să faceţi cea mai inventivă farfurie. 

Faceţi poză la mâncarea pe care aţi realizat-o şi o postaţi pe grup.  
O să vă pun un filmuleţ cu exemple de mâncăruri ce le puteţi face acasă cu mama voastră. Distracţie! 
Exemple de mâncăruri pe care le puteţi realiza acasă cu copilul dumneavoastră: 
https://www.facebook.com/manuela.pop.167/videos/1509280502583893/ 
AUDIŢIE MUZICALĂ: 
Coace prajitura: https://www.youtube.com/watch?v=-rJWQ3C48oI 
 
Nu ezitaţi să le citiţi în fiecare zi copiilor. Vă recomand cu drag: Bucătarul aiurit. O puteţi auzi online, 

aici: https://www.youtube.com/watch?v=faPDaEtuZoo 
 
PENTRU PĂRINŢI: 
https://www.dcnews.ro/parintii-pericol-de-epuizare-in-izolare-cand-devin-simptomele-extreme-

psihologul-leca-daca-el-se-prabuseste-se-prabuseste-si-
copilul_745272.html?fbclid=IwAR0bJkiRt7nx1EqKiFo-koE2pdVk-
i_yAfhX20yDPqDUlIyP0_kAtAPyn5c 
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PLATFORMA ETWINNING, O COMUNITATE DE ÎNVĂȚARE PRIN 
INTERMEDIUL TEHNOLOGIILOR COMUNICĂRII ȘI INFORMAȚIEI 

 
 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR MATEAȘ ALINA CLAUDIA  

 LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA”, CLUJ-NAPOCA 
 
Platforma etwinning.net este o comunitate a şcolilor din Europa, o rețea interșcolară care intermediază 

crearea unor proiecte educaționale de colaborare, proiecte care stimulează dezvoltarea unor competențe 
cheie ale elevilor, în vederea dobândirii unor competențe specifice secolului al XXI-lea. Colaborarea între 
cadre didactice, elevi, părinți și autoritățile locale, reprezintă una dintre dimensiunile fundamentale 
promovate prin intermediul proiectelor eTwinning. Toate proiectele se desfășoară într-un spațiu virtual de 
învățare, în cadrul căruia elevii și profesorii postează produsele activității lor, colaborează și pot oferi feed-
back constant partenerilor de proiect.  

Având ca punct de plecare conceptul de e-learning, proiectele eTwinning reprezintă demersuri 
integrate, oferind instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învățare, fiind 
mediul propice implementării unor noi metode și instrumente pedagogice.  

Dintre metodele noi pe care le-am experimentat alături de elevii mei din ciclul primar, menționez: 
metodologia STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), o metodă de formare a 
competențelor, pe baza unui curriculum bazat pe cele patru discipline științifice; metoda PBL (Problem 
Based Learning), metodă prin intermediul căreia elevii sunt stimulați să gândească critic, să-și pună 
întrebări, să caute răspunsuri, să depășească obstacolele întâlnite pentru rezolvarea problemei, respectiv 
metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) care presupune învățarea integrată a conținutului 
și a limbii.  

Fiind membru activ în comunitatea eTwinning de zece ani, am avut privilegiul de a colabora cu colegi 
profesori din diverse sisteme de învățământ din Europa, implementând o serie de proiecte cu caracter 
interdisciplinar, într-un mediu virtual sigur de învățare.  

Am avut parte de experiențe de învățare care mi-au ,,colorat” activitatea didactică și profesională, am 
legat prietenii cu Etwinneri valoroși și am trăit povești de succes, prin recunoașterea valorii unor proiecte 
de suflet, atât pentru mine, cât și pentru elevii care au contribuit la realizarea lor. În ianuarie, 2020 am 
obținut titlul de Ambasador eTwinning.  

Aventura spațială din cadrul proiectului ,,eTwinning Space Explorers” a fost consemnată în 
portofoliul electronic al acestui proiect, portofoliu electronic care reprezintă o valoroasă resursă 
educațională deschisă (RED), resursă apreciată cu Premiul I la faza Națională a Concursului Made for 
Europe. Caracterul inovator al proiectului a atras după sine recunoașterea oficială a acestuia în cadrul 
Competiției Premiile Naționale eTwinning, România, proiectul a obținut Premiul I la categoria Matematică 
și Științe, 2018. 

Echipamentele digitale obținute care premiu ( kitul Bee-bot) au dat startul unei noi aventuri pe 
platforma eTwinning, o aventură digitală de această dată, prin implicarea în două proiecte de codare, 
proiectele “Coding stories” și “Coding and robotics in stories”. Au fost noi provocări și noi obstacole, 
într-un domeniu cu totul nou, atât pentru mine, cât și pentru elevi. Am codat atât plugged, cât și unplugged, 
am creat trasee direcționale pentru prietenul nostru Bee-bot, ne-am împrietenit cu roboței interactivi și i-
am ghidat, am învățat ce înseamnă să fii cetățean digital. 

Proiectul “What a wonderful world” ne-a antrenat într-o aventură culturală prin țările partenere, 
descoperind farmecul și misterele acestora, respectiv preocupările similare sau specifice ale elevilor din 
școlile partenere.  
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Certificatele naționale de calitate, respectiv certificatele europene acordate acestor proiecte indică 
îndeplinirea criteriilor de evaluare ale proiectelor eTwinnning, respectiv: inovație pedagogică, valorificarea 
în curriculum-ul școlar, comunicare/colaborare și schimburi între școlile partenere, utilizarea tehnologiei, 
rezultate, impact și documentație.  

Începând cu anul 2019, Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a obținut Certificatul de 
Școală eTwinning. Astfel, școala noastră a intrat în categoria școlilor recunoscute ca modele în domeniile: 
practicilor digitale, practicilor de siguranță online, abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei, 
promovării dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, promovării practicilor de învățare prin 
colaborare, în rândul personalului și elevilor.  

Printre beneficiiile obținerii acestui certificat se numără vizibilitatea sporită pe plan local, regional, 
național și european, formarea unei rețele europene de școli eTwinning de elită, care vor contura direcțiile 
de dezvoltare ale eTwinning. 
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 EDUCAȚIE FARA FRONTIERE 
 

 PROF. MATEI CONSTANTIN 
 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO 

 
 Lumea în care trăim este plină de provocări. Multe dintre miturile cu care eram obişnuiţi sunt puse 

la îndoială, de exemplu, separarea între lumea adulţilor şi lumea copiilor, mitul inocenţei copiilor, ordinea 
firească a lucrurilor. Copiii trăiesc acum într-o lume globală şi competitivă, având acces la lumea adulţilor 
foarte uşor: televiziunea, computerul, internetul. Trăind astfel într-o lume a accelerării şi nerăbdării, a 
competiţiei şi polarizării, întâlnim numeroase inegalităţi rezultate din ,,cine suntem “ şi ,,ce suntem”. 
Inegalităţile care pornesc de la cultură, religie, etnie, cerinţe educative speciale, categorie socială, sex, care 
rezultă din faptul că cei care aparţin acelui grup au un background diferit de cel al populaţiei majoritare, 
cel mai adesea se referă la discriminare.  

 Pentru a contrabalansa impactul unor asemenea procese de discriminare, este nevoie să le oferim 
copiilor ocazii de a învăţa atitudini şi comportamente pozitive faţă de cei ce sunt diferiţi de ei, iar pe de altă 
parte considerăm că trebuie să le construim ocazii pentru a-i dezvăţa de atitudinile şi comportamentele 
negative pe care le-au învăţat deja faţa de “ diferenţe”. O asemenea abordare presupune ca educatorii să 
ţintească principiul echităţii şi reducerea discriminării, susţinuţi fiind în demersul lor şi de alţi factori 
precum familia, şcoala şi societatea în care trăim. 

 
 Educaţia multiculturală şi interculturală într-o societate globală 
 Educaţia inter şi multiculturală se constituie în noi dimensiuni ale educaţiei, destinate formării la 

şcolari a unei conştiinţe europene, cultivării respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare, 
dezvoltarea unor comportamente şi atitudini inter şi multiculturale, implicând simultan afirmarea fiecărei 
culturi cu normele sale specifice, dar şi deschiderea către alte culturi, în perspectiva constituirii unei noi 
civilizaţii comune. 

 Deviza adoptată de Uniunea Europeană - ,,Unitate în diversitate”- dezvăluie tocmai importanţa 
colaborării, a unităţii oamenilor, dar în acelaşi timp respectarea şi aprecierea diversităţii:„Pluralismul 
cultural implică acceptarea celuilalt, toleranţa, coexistenţa plurală, dar cu şansa afirmării poziţiilor 
proprii”1. Lansarea monedei unice europene, Euro, în 1999, şi liberalizarea circulaţiei oamenilor implică o 
conştientizare a importanţei legăturilor dintre oameni, nu numai pe plan politic sau economic, ci şi cultural; 
cooperarea între oameni vizează toate domeniile.  

 În orice ţară democratică în care coexistă mai multe culturi s-a pus problema egalităţii între cetăţeni. 
Respectul pentru celălalt şi pentru modul lui diferit de a fi se aplică mai mult în teorie decât în practică. Or 
, ,,condiţia sine que non a interculturalităţii este respectul total al vecinului care nu ne seamănă”2. 

 Începutul secolului XXI aduce noi provocări în toate domeniile ştiinţifice. Evenimentele politice şi 
sociale care au zdruncinat lumea şi-au pus amprenta în special asupra oamenilor şi a modului în care aceştia 
comunică. Domeniul intercultural este mai mult ca oricând pregătit să menţină echilibrul dorit al lumii. 
Oamenii sunt mult mai deschişi, doritori de a-i cunoaşte pe ceilalţi, de a comunica şi de a relaţiona cu ei. 
Comunicarea interculturală se află la punctul său maxim de conştientizare şi mediatizare. 

 Multiculturalismul european este o bogăţie potenţială, cu condiţia să nu diminueze sau să anuleze 
identitatea fiecărei culturi, şi se poate converti într-un veritabil interculturalism. Politicile educative şi 
culturale se cer a fi deschise nu numai în ceea ce priveşte valorile naţionale, ci şi cele internaţionale, căci 
cooperarea economică şi politica a devenit imposibilă dacă nu se aliază cu spiritul de comprehensiune şi 

1 Constantin Cucoş, (2000), Educaţia: dimensiuni culturale şi interculturale, Iaşi, Editura Polirom, p. 160. 
2Doru Munteanu, (2004), ,,Diversitatea culturală” în Interculturalitate versus globalizare - conferinţă internaţională, Braşov  

 

70



cooperare în domeniile culturii şi educaţiei. O educaţie aptă să se fondeze pe diferenţă şi să se deschidă în 
faţa diverselor valori este singura capabilă să răspundă nevoilor Europei de astăzi şi de mâine. Sarcina şcolii 
de astăzi este de a forma elevilor o conştiinţă europeană. Încă din clasele primare se impune cultivarea 
respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare.  

 Concluzionând, putem afirma că atâta timp cât societatea noastră devine din ce în mai pluriculturală, 
educaţia interculturală şi cea multiculturală au un rol bine determinat în dezvoltarea personalităţii elevilor 
în calitate de subiecţi ai învăţâmântului românesc. 

 
 CONCLUZII 
 Principalele obiective ale şcolii româneşti au fost şi sunt educarea elevilor şi tinerilor în spiritul 

valorilor naţionale şi evidenţierea lor comparativ cu ale celorlalte popoare , ,,deoarece toate bunurile 
materiale şi spirituale create de poporul nostru în decursul timpului ne aparţin şi ne semnifică…Trăim, 
fiecare în parte şi toţi laolaltă, ca sisteme de valori care comunică strâns între ele… Ne regăsim în aceste 
valori… Ne raportăm la aceste valori şi ne înţelegem astfel pe noi înşine ca oameni şi ca realitate istorică, 
etnică şi naţională”.3 
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3.  Cerghit, I – Metode de învăţământ, 1976, E.D.P., Bucureşti 
4.  Cerghit, I., Radu, T.I., Popescu, E, Vlăsceanu, I., - Didactica, 1998, E.D.P., Bucureşti 
5. Radu, T.I., - Teoria şi practica în evaluarea eficienţei învăţământului, 1991, E.D.P., Bucureşti 
 

3 Mihail Diaconescu, Op.cit. pg.13 
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EDUCAȚIA IN VREME DE PANDEMIE- O „ALTFEL” DE EDUCAȚIE? 
 

 PROF. MATEȘ ADELA-IOANA 
 LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚA” DEVA 

 
Anul 2020 va rămâne cu siguranță în istoria învățământului românesc și nu numai, un an atipic din 

toate punctele de vedere. Un an fără festivități de absolvire, fără „ultima oră de dirigenție”, fără sunetul 
ultimului clopoțel, fără festivitatea de premiere, fără..., un an în care atât elevii, cât și profesorii au fost 
nevoiți să se adapteze din mers tuturor schimbărilor intervenite, un an în care chiar și examenul maturității 
a fost „altfel”. 

Ca profesor îți pui mereu întrebări de genul: cum pot să facilitez învățarea dincolo de manual, dincolo 
de exemplul standard, către instrumentalizarea disciplinei predate, astfel încât să fie funcțională pentru 
nevoile elevului acasă, la școală, la un viitor loc de muncă, în timpul liber? Suntem nevoiți să fim deschiși 
spre o predare transdisciplinară, capabilă să îi asigure elevului o plajă mult mai largă de informații. 

Dar iată că anul acesta celebra săptămână „Școala Altfel” s-a transformat în semestrul școlar altfel, 
anul școlar altfel, pentru că am pierdut cu toții mediul de învățare, spațiul în care ne desfășuram efectiv 
activitatea didactică. 

Anul acesta dincolo de lipsa mediului școlar ne-am lovit puternic de domeniul afectiv al învățării, 
pentru că dincolo de amalgamul de informații, formule, pe care le-am transmis în această perioadă elevilor 
noștri, a fost nevoie să-i ajutăm pe copii, pe noi, să ne susținem emoțional unii pe alții. 

Am avut elevi care făceau parte din familii numeroase, cu mulți copii la școală, dar care nu dispuneau 
decât de unul-două mijloace electronice prin care puteau avea acces la lecțiile on-line. Elevi buni, care au 
devenit frustați de faptul că le este oarecum îngrădit accesul la educație datorită lipsei de tehnologie, elevi 
de zece, care trebuiau să intre prin rotație la orele desfășurate pe Zoom, Meet, pentru a permite și celorlați 
membrii ai familiei să aibă acces la școala altfel, școala on-line. 

Acești elevi au avut nevoie mai mult ca oricând de susținerea noastră, de încurajarea devenită deja 
motto: „Totul va fi bine!”. Tabletele, telefoanele trimise de Ministerul Educației Naționale au ajuns destul 
de târziu, iar elevii aveau nevoie de ele încă din luna martie. 

 Ca și profesor în această perioadă a trebuit să trec dincolo de alternarea metodelor de predare-
învățare, căci chiar dacă timpul alocat predării s-a scurtat, fiind limitați de timpul impus de platformele 
educaționale, a crescut timpul alocat verificării temelor pentru acasă, a apărut necesitatea stocării acestor 
teme pe calculatoarele, laptopurile personale, tabla a fost înlocuită cu ecranul calculatorului, a crescut 
timpul pregătirii lecțiilor on-line.  

 Astfel că treptat a fost nevoie să ne adaptăm la o pedagogie de pandemie, în care fiecare cadru 
didactic a alternat propriile metode cu cele învățate pe parcurs, cu sfaturile primite de la consilierii școlari-
foarte activi în această perioadă, sprijinind constant elevii, dar și cadrele didactice. 

 S-a pus accentul pe principiul de continuitate în procesul de învățământ, fără a ne gândi poate înainte, 
la eficiența acestui fel de învățământ on-line. Teama de a nu se îngheța anul școlar a transformat totul într-
o altfel de educație, în care am fost antrenați cu sau fără voia noastră. Fiind profesor într-un liceu vocațional 
am văzut cât de greu le-a fost colegilor mei de specialitate muzică sau arte plastice să predea în această 
perioadă. E foarte dificil să predai orele de instrument, canto, perspectivă, etc. în sistem on-line. 
Interacțiunea profesor-elev este foarte importantă, altfel explici elevului în momentul în care greșeste nota 
muzicală, linia trasată într-un desen, etc. 

Acest sistem de predare folosit în această perioadă consider că prezintă o serie de dezavantaje: în 
primul rând lipsa dotării cu calculatoare, tablete a elevilor, apoi necesitatea accesului la Internet-pentru unii 
dintre elevii școlii mele, care provin din familii cu situație financiară precară acest lucru a fost un alt 
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obstacol-, apoi unii dintre elevi nu aveau suficientă experiență în utilizarea calculatoarelor (mai ales cei din 
ciclul primar, clasa a V-a). Au fost elevi, dar și colegi care mi-au mărturisit că datorită platformelor 
educaționale folosite, au avut ulterior probleme cu calculatorul, laptopul, telefonul. 

 Timpul alocat căutării resurselor, pregătirii lecțiilor a crescut față de perioada anterioară, dar ceea ce 
mi-a lipsit cel mai mult a fost interacțiunea directă cu elevii, pentru că dincolo de ecranul laptopului vedeam 
de multe ori, mai ales la clasele de liceu, doar un ecran negru cu un nume cunoscut și atât...Chiulul de la 
ore s-a schimbat și el în celebrele expresii „nu am avut semnal bun”, „nu am putut accesa link-ul”, mai ales 
în perioada în care orele on-line nu erau obligatorii... 

Îmi pun întrebarea oare cât de eficiente au fost aceste ore pentru elevii mei, oare și-au însușit cu 
adevărat toate informațiile pe care le-am transmis, deși am avut ca și feed-back rezolvarea temelor, 
răspunsurile date în timpul orelor, dar faptul că nu îi puteam verifica atunci când răspundeau, dacă citeau 
sau nu din caiet, ... în timpul orelor la clasă puteam altfel să-i mobilizez, puteam rezolva mai multe exerciții, 
puteam conversa mai mult... 

Parerea mea este că această perioadă a fost pentru majoritatea dintre noi o mare provocare, iar pentru 
profesorii aflați în pragul pensionării a fost un adevărat examen. A trebuit să ne adaptăm, să învățăm să fim 
mult mai creativi, mai maleabili. Trăiesc cu speranța că a fost doar o perioadă „altfel”, iar din toamnă voi 
putea din nou să-mi îmbrățisez elevii, să –i văd alergând pe coridoare, să-i aud spunând „Bonjour 
madame!”. 
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„ȘCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASA!” 

(PROVOCARE NOUA PENTRU PARINTI SI COPIII,  
IAR O OPORTUNITATE PENTRU EDUCATORI) 

 
EDUCATOARE: MÁTHÉ JULIÁNNA 

GPN VÂRGHIŞ, JUD: COVASNA 
 
 Educația în timpul pandemiei era o perioadă dificilă pentru toți actorii implicați în procesul 

educațional: personalul didactic aflat în dificultate, alături de părinți, în beneficiul copiilor. 
Noutatea situației, rapiditatea adaptării la susținerea cursurilor în online au făcut ca atât profesorii, 

cât și părinții să treacă prin emoții grele. 
 Ne întrebăm: 
- Copiii au fost au fost muţumiţi de această formă de educare- predare- învăţare? 
- Am reuşit să- l ducem stare de bine, încurajare, prospețime în aceste săptămâni părinților sufocați 

de griji dar și de lipsa ideilor de activități care pot fi realizate acasă? 
- Au venit mesaje de optimism din partea copiilor/părinților?  
„Suntem în aceeași echipă, rezolvăm împreună orice probleme apar.” 
 Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității noastre în grădinița noastră este comunicarea 

permanentă cu părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, am păstrat un dialog 
constant cu ei, vorbind despre îngrijorările și temerile lor legate de educare şi învăţare, iar încurajările şi 
susţinerea au venit de ambele părţi. 

Le-am transmit mesaje video optimiste, filmulețe cu sfaturi pentru părinți, idei, propuneri de activități 
care să îi ajute în păstrarea stării de bine a copiilor, ținând cont de stresul manifestat sub formă de anxietate 
sau agitaţie pe care îl exprimă cei mici. 

 În prima săptămână a pandemiei, am început cu revizuirea a ceea doresc şi a ce pot să fac, precum și 
pe găsirea unor soluții care să le ofere o valoare educațională reală copiilor și sprijin părinților. 

Am încercat o adaptare cât mai corespunzător a curriculei și a planului educațional propus la început 
de an şcolar. 

Am creat un plan pentru asigurarea continuității în educație, prin intermediul mediului online. Temele 
săptămânale, proiecte inovatoare propuse, realizate în cadrul „Şcolii de acasă” au fost: „Ziua Pământului”, 
„Ziua Mamei”, „Ziua Păsărilori a Arborilor” , ,,Călătorie în lumea culorilor- Flori de primăvară”, „Educaţie 
pentru sănătate, legume de primăvară”, „Lumea minunată a insectelor”, „Cartea” , ,,Vară dragă, bine ai 
venit!” , ,,Ultimul Clopoţel” 

Apoi am trecut la implementare. Fiecare plan a fost evaluat săptămânal și, în funcție de feedback-ul 
primit, am decis următorii pași: frecvența intervențiilor, volumul și diversitatea activităților. 

Am utilizat cu succes aplicaţia Padlet, unde am încărcat diferite materiale pe o temă dată (de tipul 
documentelor, prezentărilor, legăturilor spre diferite site-uri web): fişe de lucru, scurte filme educative, 
jocuri digitale, sugestii de lectură, cântece şi de sport. 

Am folosit următoarele resurse, pagini web, cu scopul de transmitere şi de consolidare, însuşire şi 
verificare de cunoştinţe, cât şi pentru testarea preşcolarilor: https://wordwall.net/hu, 
hu/community/ovisoknak-feladat, didactic.ro, https://www.youtube.com/?hl=hu&gl=RO, 
https://hu.pinterest.com, https://issuu.com/  

Activitățile cu copiii s- au desfășurat, de asemenea, pe o platformă pentru grădinițe și pe pagina de 
Facebook al grupei de preşcolari. Referitor la lipsa ideilor de activități artistico- plastice, practice, practice- 
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gospodăreşti, le- am oferit idei creative, nu doar pe canalele utilizate în procesul educațional al copiilor, ci 
și pe canalele noastre social media. 

Aspectele cele mai dificile în efectuarea activităților de acasă erau:  
- Distanțarea și mediul educaţional diferit.  
- Lipsa interacțiunii, a unui contact direct cu educatorul, colegi cu care sunt familiarizați în procesul 

de predare- învăţare. 
- Preșcolarii nu au putut desfășura activitățile propuse singuri, ajutorul din partea unui adult era 

indispensabil.  
 
Am urmărit cu atenție feedback-ul părinților legat de învățarea online: dacă cer prea mult sau prea 

puțin de la copii, care dintre activitățile realizate au fost mai plăcute, mai interesante. 
Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de educatoare şi de copiii. Din acest 

motiv, încă din primele zile am inițiat sesiuni video pe Zoom. Acestea le-au oferit preşcolarilor ocazia de 
a-și întâlni educatoarea și colegii, de a lucra într-un mod colaborativ, interacțiunile și exercițiile în 
parteneriat fiind esențiale pentru cei mici. 

Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie și este vital să conștientizăm acest 
aspect și să integrăm instrumente care ne pot ajuta în livrarea unor sesiuni de succes! Din acest motiv am 
utilizat frecvent limbajul non-verbal cu mișcări ample, am folosit expresii faciale într- un ton adecvat, în 
așa fel încât să- l atrag și să susțin atenția copiilor.  

Ca mod de evaluare a activităţii noastre, anexez fotografii cu lucrările executate pe parcurs: 
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După părerea mea “Şcoala de acasă” a contribuit în primul rând la îmbunătăţirea relaţiilor sociale 

(părinţi, colegi, factori de colaborare); la cunoaşterea, înţelegerea cât mai bună a preşcolarilor şi a părinţilor. 
Totodată am devenit mai conştient de propria valoare, de propriile puteri şi limite. Am învăţat cum 

să- mi îmbunătăţesc performanţele pentru a- mi depăşii limitele; cum să mă adaptez cu mai multă uşurinţă 
situaţiilor şi provocărilor ce apar pe parcursul vieţii profesionale.  

 
“Văd multe lucruri bune care au ieșit din această situație, aceste crize ne forțează să ieșim din inerție, 

criza este catalizator de evoluție”. (Felix Tătaru) 
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DESPRE EXAMENUL DE ACASA 

 

PROF. MATREȘU-BINJUNG VALENTINA-MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” 

TURNU-MĂGURELE 
 

Rostind cuvântul școală îmi vine în minte imaginea sălii de clasă cu băncile care așteaptă cuminți pe 

elevii dornici de a porni în călătoria cunoașterii. Nu cu mult timp în urmă, mi-ar fi fost imposibil să asociez 

acest cuvânt cu altceva, dar astăzi îl asociez cu ușurință și, cumva și cu tristețe, cu tableta, calculatorul sau 

telefonul. 

E simplu de altfel: școala e spațiul acela tainic în care ne dorim să fim alături de elevi, să le arătăm 

drumuri nebănuite, drumuri asupra cărora ei să zăbovească cu încredere, dorință, curaj, curiozitate și cu 

drag. 

Poate că nu putem face educație în situații de urgență așa cum eram obișnuiți, iar tehnologia devineîn 

acest caz, mai mult decât oricând, aliatul nostru de nădejde. Aliat, dacă suntem norocoși să avem prin casă 

gadget-ul respectiv, și mai ales dacă elevii noștri sunt destul de norocoși încât să aibă cu ce să facă 

conexiunea la școala virtuală și să o poată primi astfel în casă. 

Despre norocul dascălilor în această perioadă nu s-a pus problema, era evident că avem tot ce ne 

trebuie pentru a face școală de acasă. Nu aș vrea să atrag prea mult atenția asupra acestui aspect, deși este 

unul extrem de important, mi-ar plăcea mai mult să scriu despre experiența pe care am avut-o în această 

timp cu elevii mei în școala on-line. Cei mai mulți dintre ei au fost foarte entuziaști, abia așteptau să ne 

vedem pe Meet, să vadă postările pe Google Classroom și să își împărtășească printre toate aceste activități 

și emoțiile sau năzdrăvăniile pe care le făceau prin casă.  

Dacă la început elevii erau curioși și gata de lucru ca de obicei, în timp s-au transformat din 

adolescenți haioși și trimbulinzi în tineri serioși, îngândurați, plini de griji pentru familia lor, pentru prieteni, 

cunoscuți și pentru ei înșiși. Tot ceea ce își doreau era normalitatea pe care ei o cunoșteau și pe care o voiau 

înapoi. Nu vom mai întârzia la ore, spuneau ei. Îmi voi aduce toate caietele la mine, tasta la comentarii cel 

care de obicei avea un caiet universal în buzunarul pantalonilor la spate. Ne vom face temele și vom fi atenți, 

strigau aproape în cor cei care nu obișnuiau să facă asta.  

Ii priveam și îi ascultam cu atenție. Încercam să-i liniștesc și să-i încurajez. Între timp lucrurile s-au 

mai așezat, iar elevii au început să vină la școală să se pregătească pentru examene. Mă uit la ei și-mi place 

să văd că sunt preocupați de examenul de bacalaureat, examenul maturității lor, cum i se spune, cu toate că 

din privirea și comportamentul lor înțeleg că acest examen a fost dat deja și trecut cu bine. Mult succes, 

copii! Indiferent de ceea ce vă așteaptă, veți birui! 
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ȘCOALA ALTFEL!-ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. MAXIM ALINA MONICA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1, ZALĂU 
 
”Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.” 

 (Nelson Mandela) 
 
Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane a 

fiecărui individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației generațiilor ulterioare, realizat în contextul 
existenței sociale a omului, fiind o condiție necesară pentru dezvoltarea, perpetuarea și progresul societății 
așa cum o cunoaștem. Astfel, educația nu se raportează doar la individ ci la întreaga societate. Educația 
începe de la primele momente ale vieții și se continuă pe tot parcursul acesteia. Primul mediu cu care copilul 
intră în contact și care îi trasează primele direcții ale educației îl reprezintă familia.  

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 
care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze 
rapid și să transmită un mesaj important atât elevilor cât și parinților (în cazul preșcolarilor) învățarea 
continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare. 

Învațamântul preșcolar are nevoie de sprijinul parinților pentru a se putea desfașura. Pentru parintii 
care lucreaza de acasa si au copii mici, de gradinita, aceasta perioada va fi una extrem de provocatoare in a 
gestiona atat programul propriu de lucru, cat si pe cel al copiilor. Inainte de toate, parinți vor fi încurajați 
sa fie blânzi cu copiii, si sa nu aiba pretentia ca vor reusi de fiecare data ca totul sa fie totul perfect. 

Pentru a putea continua învațarea și în aceste moment dificile, am creat un grup închis pe facebook, 
unde au acces toți parinții copilor din grupa mea, unde postez zilnic un moment de mișcare și diferite 
activitați. Activitațile propuse au fost încadrate în temele anuale de studiu, specifice învațamântului 
preșcolar, în teme saptamânale și au fost și zile în care am conceput activitați de sine statatoare. 

Parinții au primit diverse sarcini pentru a putea facilita învațarea de acasa, iar pentru a oferi un 
feedback educatoarelor, sunt invitați sa transmita poze/filme cu lucrarile acestora. 

Model de planificare a activitaților pentru o zi: 
Grupa: mijlocie 
Tema anuala: Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ? 
Tema saptamânii: :“Mijloace de transport terestre” 

D
A

TA
 

ACTIVITATEA SARCINI DE LUCRU MIJLOACE DIDACTICE UTILIZATE SEMNATURA 

 Gimnastica de 
dimineața 
 
 
Cum circulam? 
 
Semaforul vesel 
 
 
Semaforul vesel 

Realizeaza mișcarile 
sugerate de textul 
cântecului 
 
Vizioneaza filmul  
Prezinta reguli de 
circulatie 
 
Audiaza cantecul 
Rețin versurile 
preferate 

https://www.youtube.com/watch?v=mndxc0i6
MKs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3s2hQ
72CpVnTEaXNZN9y8b6Z9lTl3kgMM0S5ZE
g5CZH_Ul6SWZt_4XUZg 
https://www.youtube.com/watch?v=Onr1X_N
wyAQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R-
hy28EtQvUpyz_uVEF0nzSLENFT8bDnb8Ht
pG1r7pRCnbhH9zh6n17c 
https://www.youtube.com/watch?v=Zqu4i7xJ
56w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QYiT
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https://www.youtube.com/watch?v=Onr1X_NwyAQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R-hy28EtQvUpyz_uVEF0nzSLENFT8bDnb8HtpG1r7pRCnbhH9zh6n17c
https://www.youtube.com/watch?v=Onr1X_NwyAQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R-hy28EtQvUpyz_uVEF0nzSLENFT8bDnb8HtpG1r7pRCnbhH9zh6n17c
https://www.youtube.com/watch?v=Onr1X_NwyAQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R-hy28EtQvUpyz_uVEF0nzSLENFT8bDnb8HtpG1r7pRCnbhH9zh6n17c
https://www.youtube.com/watch?v=Onr1X_NwyAQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3R-hy28EtQvUpyz_uVEF0nzSLENFT8bDnb8HtpG1r7pRCnbhH9zh6n17c
https://www.youtube.com/watch?v=Zqu4i7xJ56w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QYiTScEFLiJOxvglKPY2_HcWniweFlKn6Lx5ibvxIr-XQeeDtCxBX2dE
https://www.youtube.com/watch?v=Zqu4i7xJ56w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QYiTScEFLiJOxvglKPY2_HcWniweFlKn6Lx5ibvxIr-XQeeDtCxBX2dE


 
 

 
Vizioneaza filmul 
Realizeaza propriul 
semafor conform 
sarcinilor primate prin 
intermediul filmului 

ScEFLiJOxvglKPY2_HcWniweFlKn6Lx5ibv
xIr-XQeeDtCxBX2dE 
https://www.youtube.com/watch?v=BFufPdW
0VBA&feature=share&fbclid=IwAR2vLWeH
_EbNPJmYwyBbPoIeJfF8cdcZEq0P9OYAsF
3UseznU9uMe3__S2U 
fise de lucru, hartie glasata. Foarfece. lipici 
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https://www.youtube.com/watch?v=Zqu4i7xJ56w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QYiTScEFLiJOxvglKPY2_HcWniweFlKn6Lx5ibvxIr-XQeeDtCxBX2dE
https://www.youtube.com/watch?v=Zqu4i7xJ56w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QYiTScEFLiJOxvglKPY2_HcWniweFlKn6Lx5ibvxIr-XQeeDtCxBX2dE
https://www.youtube.com/watch?v=BFufPdW0VBA&feature=share&fbclid=IwAR2vLWeH_EbNPJmYwyBbPoIeJfF8cdcZEq0P9OYAsF3UseznU9uMe3__S2U
https://www.youtube.com/watch?v=BFufPdW0VBA&feature=share&fbclid=IwAR2vLWeH_EbNPJmYwyBbPoIeJfF8cdcZEq0P9OYAsF3UseznU9uMe3__S2U
https://www.youtube.com/watch?v=BFufPdW0VBA&feature=share&fbclid=IwAR2vLWeH_EbNPJmYwyBbPoIeJfF8cdcZEq0P9OYAsF3UseznU9uMe3__S2U
https://www.youtube.com/watch?v=BFufPdW0VBA&feature=share&fbclid=IwAR2vLWeH_EbNPJmYwyBbPoIeJfF8cdcZEq0P9OYAsF3UseznU9uMe3__S2U


 
”ȘCOALA ALTFEL” ON-LINE LA GRUPA MICA 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MECEA IOANA 

GRĂDINIȚA ”FLOARE DE IRIS”, CLUJ-NAPOCA 
 
Al doilea semestru al anului școlar 2019-2020 a supus cadrele didactice, preșcolarii și părinții unor 

situații inedite, speciale și cu totul ”altfel” decât ne-am fi imaginat. Astfel, săptămâna ”Școala Altfel”, 
programată la începutul anului școlar cu mult entuziasm de către cadrele didactice, cu propuneri de vizite 
în colaborare cu comunitatea locală și diferiți parteneri, excursie la Grădina Zoologică din Târgul Mureș și 
tot felul de activități menite să creeze situații de învățare interesante și inedite pentru preșcolari, a trebuit 
regândită, reorganizată și adaptată condițiilor de învățare on-line. În cazul învățământului on-line la nivelul 
preșcolar cadrele didactice se confruntă zilnic cu ”bariera părinților”, deoarece copiii, pe de-o parte nu 
dispun personal de mijloacele necesare realizării acestor activități (telefon/ tabletă/ laptop), iar pe de altă 
parte nu le știu utiliza fără ajutorul părinților. Pentru planificarea și organizarea ”Școlii Altfel”, în aceste 
condiții, a trebuit să ținem cont de următoarele aspecte: în primul rând a trebuit să convingem părinții printr-
o conferință Zoom să se implice în proiect pentru a le crea o săptămână ”altfel” și plăcută copiilor (având 
în vedere că unii părinți lucrează de acasă, mai au copii elevi care necesită și ei sprijin în activitățile școlare 
sau unii părinți nu au disponibilitate pentru procurarea materialelor necesare activităților); o altă provocare 
a fost proiectarea activităților, astfel încât materialele utilizate să fie la îndemâna tuturor, fără a fi nevoie 
de investiții financiare, iar cea mai importantă- proiectarea unor activități care să fie interesante și 
captivante, astfel încât copiii să nu refuze participarea la aceste activități.  

Ținând cont de toate cele enumerate mai sus, am stabilit că în fiecare zi a săptămânii din ”Școala 
Altfel” propunem pe grupul de Facebook câte două activități (una dimineața și una după-masa), pe care 
părinții le realizează împreună cu copiii, și împărtășesc experiența prin poze sau filmulețe postate pe grup. 

Planificare ”Școala Altfel” on-line, grupa mică: 
 
LUNI: ”Ziua familiei” 
1. ”Cutia cu sarcini pentru membrii familiei” 
Desfășurare: Pe bilețele sunt scrise diferite sarcini gospodărești accesibile copiilor, iar fiecare 

membru al familiei trebuie să realizeze aceste sarcini, preșcolarii – 3 sarcini  
-postarea pentru părinți a cuprins și exemple de sarcini accesibile preșcolarilor 
2. ”Tabloul familiei” –realizarea unui tablou cu amprentarea palmelor tuturor membrilor familiei 
-postarea pentru părinți a inclus un tutorial pentru realizarea tabloului 
 
MARȚI: ”Ziua culorilor- Ziua verde” 
1. Desfășurare: pe parcursul zile se va desfășura jocul ”Vânătoarea vede”, cu următoarele sarcini: 
-ne îmbrăcăm cu un obiect vestimentar verde 
-mâncăm un fruct/ legumă de culoare verde 
-udăm o plantă 
-căutăm cel puțin 3 jucării/ obiecte de culoare verde și ne jucăm cu ele/ le utilizăm 
-creativitate ”verde”- orice activitate preferată de copii și se încadrează la temă (colorare/ 

modelaj/pictură/ construcții lego, etc.) 
2. ”Sporul casei”- confecționarea de către copii cu ajutorul părinților a unui obiect decorativ, prin 

alternarea în interiorul unui borcan a mai multor tipuri de semințe de diferite culori, în straturi 
-postarea a inclus tutorialul de realizare  
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MIERCURI: ”Ziua experimentelor” 
1.Desfășurare: pe parcursul zilei părinții trebuie să implice copiii în realizarea a trei experimente, 

după tutorialele oferite: 
1. ”Ploaia colorată” – (materiale: spumă de ras/ pt. coafuri și colorant alimentar) 
2. ”Curcubeul magic” (materiale: bomboane Skittles, farfurie, apă) 
3. ”De la sămânță la plantă (materiale: bob de fasole, vată, borcan) 
2.Poveste magică – ”Râșnița magică” sau ”De ce este sărată apa mării?! 
 
 JOI: ”Ziua sportului”- jocurile copilăriei 
1.Desfășurare: pe parcursul zilei de joi, părinții trebuie să implice copiii în jocuri sportive și 

distractive cunoscute, dar și după tutorialele oferite: ”Șotron”, ”Coarda”, ”Baba-oarba”, ”1-2-3 la perete 
stop!” 

2. Activitatea finală a acestei zile a vizat realizarea unui joc de mișcare muzical -”Am o căsuță mică”/ 
”Aram-zam-zam”, pe baza tutorialelor transmise 

 
 VINERI: ”Călători prin țara noastră” 
1.Desfășurare: pe parcursul zilei părinții îi implică pe copii în activități ce surprind caracteristici și 

tradiții specifice țării și neamului nostru, pe baza materialelor postate pe grup: 
 1. Îmbrăcăm portul popular/ ie 
 2. Vizionăm un filmuleț de prezentare al țării noastre -”România, țară frumoasă” 
 3. ”Pregătim mâncare cu specific românesc”- mămăligă/ pâine/ platou tradițional 
 4. Ascultăm o melodie românească 
 5. Vizităm virtual un muzeu/ Grădină zoologică din țara noastră 
2.Săptămâna se încheie cu postarea unui filmuleț cu un mesaj pentru colegii de grupă 
 În condițiile date, ”Școala Altfel on-line” s-a dovedit a fi una interesantă și captivantă pentru copii, 

părinții oferindu-ne susținerea lor în vederea desfășurării activităților propuse preșcolarilor, iar feed-
backurile oferite zilnic au demonstrat implicarea în proporție de 90 % a copiilor în activități. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.: MEDGID MELEC 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 

STRUCTURA GRĂDINIȚA P. P. NR. 3 MANGALIA 
 
Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la cursurile online, au făcut ca atât educatorii, 

cât și părinții să treacă prin emoții grele. Cadrele didactice au depus mari eforturi în a se adapta noilor 
realități educaționale, în sortarea activităților care să se potrivească acasă și în online. 

Programul stabilit la nivelul unității, a cuprins propuneri de activități educative care să vină în 
sprijinul preșcolarilor, a părinților acestora și a cadrelor didactice în adaptarea la presiunea socială și 
personală, datorată crizei actuale pe care o traversează întreaga comunitate, în condițiile învățării la distanță 
și în condițiile în care și următorul an școlar stă sub semnul multor incertitudini. 

După anunțarea perioadei în care va exista starea de urgență, ne-am creat un grup al educatoarelor 
unde am analizat ce platforme ne-ar ajuta în livrarea de conținut către copii, platforme care pot fi folosite 
cu ușurință, astfel venind în ajutorul nostru inspectorul nostru de specialitate, în educație timpurie. 

 Activitățile grădinițelor au fost supuse schimbărilor, prin programe făcute pentru cei mici, dar și în 
sprijinirea părinților. Astfel, în prima săptămână, am început cu revizuirea a ce ne dorim și a ce putem să 
facem, precum și pe găsirea de soluții care să le ofere o valoare educațională reală și sprijin părinților. A 
urmat crearea unui plan pentru asigurarea continuității în educație prin intermediul mediului online. Apoi 
am trecut la implementare, iar echipa a demonstrat o capacitate de adaptare extraordinară. 

Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de doamnele educatoare, de care se 
atașaseră atât de mult și încă din primele zile am inițiat sesiuni video pe whats app. Acest lucru a oferit 
copiilor ocazia de a-și întâlni educatoarele, de a lucra într-un mod colaborativ, interacțiunile și exercițiile 
în parteneriat fiind esențiale pentru cei mici. La grădinița noastră, copilul și nevoile sale individuale se află 
în centrul atenției noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a 
preocupărilor și evoluției sale. Activitatea cu copiii se desfășoară într-un grup al părinților și al 
educatoarelor, unde încărcăm materialele de lucru, filmulețe, sugestii de lectură și cântecele. Fiecare plan 
este evaluat săptămânal și în funcție de feedback-ul primit decidem următorii pași și diversitatea 
activităților. Nimic nu este lăsat la întâmplare, respectându-ne astfel planul educațional propus la început 
de an, iar cursurile online reprezintă pentru fiecare dintre noi un lucru inedit.. 

Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, este aspectul cel mai dificil în efectuarea 
activităților de acasă. În cazul preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. Nu toți copiii 
pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu educatoarea, 
lipsește. În același timp, educatoarea trebuie să țină cont de particularitățile de vârstă ale copiilor, de modul 
în care ei asimilează informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele 
zilnic, pregătirea și realizarea activităților dar și de obiectivele educaționale pe termen mediu și scurt. 

Unul din cele mai importante aspecte ale activității noastre în grădinița noastră este comunicarea 
permanentă cu părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, am păstrat un dialog 
constant cu părinții, iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. De exemplu, noi educatoarele le-
am transmis mesaje video optimiste, sub forma unor cântecele cu îndemnul ,,Totul va fi bine!”. În fiecare 
săptămână, atât eu cât și colega mea, le-am citit copiilor o poveste, iar feedback-ul primit este unul cât se 
poate de pozitiv. Un alt proiect care a primit un feedback extraordinar a constat în realizarea unor filmulețe 
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cu sfaturi pentru părinți, idei, propuneri de activități care să îi ajute în păstrarea stării de bine a copiilor, 
ținând cont de stresul manifestat sub formă de agitație pe care îl exprimă cei mici. 

Implicându-l pe copil în activități plăcute și interesante, cadrele didactice pot diminua nivelul de stres 
resimțit la nivelul întregii familii.  

În concluzie, suntem o echipă minunată! Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună, 
demers, care premergător acestei situații excepționale, rămâne în unele cazuri teoretic: cadre didactice 
alături de părinți, în beneficiul copiilor. 

În încheiere, voi prezenta câteva fotografii din timpul activităților „Școala Altfel! Școala de acasă!”, 
ale grupei mici „Delfinii” de la Grădinița P.P. Nr.3 Mangalia. 
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 CE ESTE EDUCAȚIA ONLINE? 

 

MEMET FARIDA, PROFESOR BIOLOGIE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 “ION JALEA” CONSTANȚA  
 

Educația constituie baza dezvoltării economice și sociale a unei țări. Educația online este un sistem 

de educație bazat pe internet pe care profesorii și elevii îl realizează în același timp, fără a fi în același loc. 

Sistemul de educație online oferă o modalitate de comunicare între profesor și elev. În timp ce profesorul 

oferă cursuri în sistem, elevii pot participa la educație fie din casele lor, din locuri diferite și chiar din țări 

diferite, în funcție de posibilitățile acestei căi de comunicare. 

De ce este importantă educația online? Spre deosebire de educația tradițională, elevul este în centrul 

sistemului de educație online. Contrar faptului că totul este învățat în timpul lecției, elevul poate urma 

lecțiile indiferent de timp sau loc în sistemul de educație online. Deasemenea, elevul poate repeta subiectul 

pe care și-l dorește ori de câte ori dorește. Această caracteristică, care separă sistemul de educație 

electronică de sistemul educațional tradițional, elimină astfel problema incapacității subiectului de a învăța. 

În plus, elevul consolidează cunoștintele transferate cu prelegerile și există, de asemenea, multe fișe de 

lucru pentru fiecare subiect. 

Prezența unor soluții video pentru probleme complexe și întrebări în sistemul de educație electronică 

dezvăluie încă o dată cât de importantă este educația electronică pentru succesul și viitorul elevului. Permite 

elevului să identifice relația dintre teorie și practică mai rapid cu videoclipuri cu soluții de întrebări si în 

același timp învățarea să fie realizată mai rapid. 

Sistemul de educație electronică conține multe informatii vizuale și audio, precum și materiale 

educaționale tradiționale. Crește nivelul de învățare, făcând educația mai atractivă, plăcută și inteligibilă cu 

ajutorul conținutului vizual și audio bogat. 

Astăzi, ca părinte, cu un puternic sistem de măsurare și evaluare a sistemului de educație electronică, 

puteți primi rapoarte detaliate despre starea educațională a copilului dvs. și vă puteți ghida copilul în această 

privință.  

Educația formală continuă în clădirile clasice, fizice pe care le cunoaștem, în clasă și în mod recurent, 

de obicei la anumite intervale de timp. În schimb, educația la distanță continuă prin stabilirea unei legături 

simultane sau asincrone între profesorul care predă cursul cu ajutorul instrumentelor tehnologice și elevul 

care ia cursul. În educația la distanță, nu există dependență de spațiu, de obicei dependență de timp. Cu alte 

cuvinte, dacă instruirea nu este simultană, profesorul păstrează subiectul care trebuie spus într-o formă 

audiovizuală într-un furnizor de servicii. Elevul încearcă să înțeleagă acest material urmărind și ascultând 

în orice moment. În educația simultană la distanță, ca și în educația formală, putem stabili un dialog 
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individual cu instructorul prin teleconferință sau conferință video și să transmitem întrebările noastre. Cu 

alte cuvinte, spațiile sunt aproape aceleași cu mediul de învățare clasic, doar spațiile sunt diferite. 

Pe scurt, putem spune că educația la distanță este procesul de creare a schimbării permanente a 

comportamentului pe parcursul comunicării dintre elev și cel care învață în diferite locuri. 

Educația la distanță, în sensul său de bază, este asigurarea educației independent de timp și spațiu 

prin utilizarea tehnologiilor de comunicare. Educația la distanță permite elevului să acționeze mai 

responsabil. Este în totalitate la discreția de a finaliza sau nu cursurile la timp și de a avea succes, deoarece 

elevul este conștient de faptul că preia lecțiile pentru propria dezvoltare personală și are libertatea de a 

continua lecțiile ori de câte ori dorește și de a continua acolo unde a plecat. 
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AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE PREDARII ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR METEȘ ADELA LETIȚIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU” ȘARD/ALBA 

 
 Școala online înseamnă adaptare, iar adaptarea ,,înseamnă puterea de rezistenţă şi asimilare." 

(Mahatma Gandhi)  
Dificilă, dar, și frumoasă, școala de acasă ne-a ajutat să realizăm un salt calitativ spiritual în 

dezvoltarea noastră personală. Așa cum afirma și părintele Constantin Galeriu "Nu fiecare furtună vine să-
ți distrugă viața, unele vin să-ți curețe calea", tot astfel, perioada de izolare la domiciliu a obligat profesorul 
să se adapteze la un nou mecanism al educației- predarea online, educația digitală. 

Trecerea de la predarea directă la predarea virtuală, de la clasa fizică la clasa virtuală, a necesitat 
regândirea unor elemente fundamentale ale actului educației, care în esență se bazează pe același 
parteneriat: PROFESORUL- cel care livrează educația și ELEVUL- beneficiarul procesului educativ. 
Relația își propune aceeași finalitate- profitul cognitiv al elevului, deși procesul de predare-învățare este 
online. 

Avantaje ale sistemului de învățământ online: 
– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală ; 
– copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din 

comunități mici, unde se merge la mare distanță la școală, adesea pe jos) ; 
– nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai redus în orașele aglomerate 

precum București);  
– se evită condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite); 
– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli;  
– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin 
cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop);  

– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică ; 
–  dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe care permit chiar evaluarea instant; 
– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil; 
– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școlile urbane în special; 
– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu erau 

dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul online; 
– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, acestea 

pot uniformiza modul de predare;  
– părinții au acces complet la modul în care acționează/reacționează copilul, la modul de predare și la 

teme; pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru este și mai puternic acolo unde se 
utilizează sisteme de catalog online); 

– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru nu se 
întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  

– copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate caietele, 
cărțile și materialele auxiliare alături de ei;  

– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 
(adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 
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 Dezavantaje ale învățământului online : 
- lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de 

bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); 
- unele dispozitive folosite de elevi sunt destul de sensibile, iar service-ul / înlocuirea va fi o problemă 

care va afecta procesul cursiv de educație în mediile defavorizate (să nu uităm că există și gospodării fără 
curent electric în mediul rural);  

- lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 
resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea descoperite și 
unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea;  

- mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online, iar „școlarizarea” acestora se face 
de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare;  

- lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți copii 
în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace;  

- lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 
profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc;  

- mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, 
unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți 
elevi este extrem de dificil; 

- presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 
tehnologie (dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar majoritatea nu!);  

- se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva;  

- copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare;  

- copiii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă 
majoră a vremurilor actuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surse bibliografice: 
• https://www.danailies.ro/activitate-pentru-acasa-construieste-o-poveste-amuzanta? 
• https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-

resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/? 
• https://stiri.md/article/social/s-au-inchis-scolile-nu-si-cartile-modalitati-de-invatare-la-distanta 
• https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html? – Day-by-day projects to 

keep kids reading, thinking, and growing. 
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ȘCOALA LA DISTANȚA 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR, MICA-PRUNDEANU ANCA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”VASILE GOLDIȘ” ARAD 

 
 Din punctul meu de vedere, nu putea exista un moment sau o perioadă mai bună pentru organizarea 

formei de învățământ la distanță în România decât un fenomen ca apariția acestui virus, adică existența 
unui pericol real și mondial pentru sănătate. Așa nu mai putem avea nici o altă variantă și nici o scuză de 
tipul ”nu se poate”; în consecință, a apărut și la noi în țară învățământul la distanță, pe care eu îl văd ca 
foarte necesar și util, în multe situații.  

În alte țări, care au elevi ce locuiesc la distanțe foarte mari de prima școală din apropiere, practica 
învățământului la distanță e relativ veche, iar ”infrasctructura” pentru acest tip de învățământ e mult mai 
bine pusă la punct și dispune de material didactic mult mai bogat. E cazul ca acest progres să aibă loc și la 
noi, pentru că există o sumedenie de situații în care școala la distanță e necesară.  

Situațiile pentru care e foarte binevenit învățământul la distanță sunt multe. Nu e vorba doar de 
localități sau comunități care trăiesc departe de școlile din zonă, ci și de elevi care suferă de unele boli fizice 
care îi împiedică să ajungă în școli, și, probabil, mai există și alte categorii de copii care ar beneficia de 
”învățământul de acasă”, dacă și în România s-ar crea un sistem bine pus la punct în acest sens.  

În ceea ce privește materialele de care e nevoie pentru un astfel de proiect național, ca și conținut al 
predării, sunt de părere că cei care lucrează în cercetare în domeniul educației, precum și editurile, ar trebui 
să fie cei care alcătuiesc acest material. Nu dascălul obișnuit, în primul rând, deși, bineînțeles, și el trebuie 
să contribuie.  

În viziunea mea, învățământul la distanță trebuie gândit cu totul altfel decât învățământul clasic, în 
sensul că o oră clasică de 50 minute nu trebuie să aibă loc timp de o oră on-line ca și timp, și nici neapărat 
dimineața. Conținutul, programa, trebuie să fie aceleași, dar modul cum se ajunge la ele nu ar trebui să fie 
standard, generalizat, stas. În învățământul on-line, nici părinții și nici copiii nu își organizează timpul la 
fel ca și în cazul învățământului față în față. Trebuie o mai mare flexibilitate în gândirea învățământului on-
line.  

Desigur că absolut toate platformele de învățare on-line sunt binevenite, și avantajul lor primordial 
este conectarea reală a profesorului cu elevii, dar eu sunt de părere că predarea efectivă a noilor noțiuni și 
cunoștințe, raționamentele, transmiterea unor valori, prezentarea întregii bogății culturale care se predă 
elevilor în școală ar trebui să beneficieze, în cazul învățământului la distanță, de o bază materială formată 
din filmulețe și filme de predare scurte și clare, foarte bine explicate, pe care elevul să le poată viziona de 
zeci de ori dacă are nevoie, iar întâlnirile video între profesor și elevi să aibă rolul de fixare, aprofundare, 
exercițiu, verificare. Desigur că se poate și preda în cadrul întâlnirilor on-line, dar nu cred că am avea în 
toate cazurile garanția că toți elevii au fost atenți, au înțeles explicațiile, s-au concentrat pe învățare.  

O altă problemă la noi în România este dotarea tehnică a tuturor elevilor cu tabletă, cel puțin, iar de 
la clasa a V-a în sus cu laptop, și cu conexiune la Internet pentru toți elevii. Ar trebui ca acestea să le fie 
asigurate în mod gratuit celor care nu își permit achiziționarea lor.  

La ciclul primar mai intervine o problemă, mai ales la copiii de clasele pregătitoare și I: 
imposibilitatea ca elevii să participe la ”școala de acasă” în absența părinților, fiind prea mici ca să poată 
manageria tot ce au de făcut, în cazul acestui sistem de predare. Cu atât mai mult e nevoie de filmulețe și 
filme de predare, pe care copilul să le poată urmări și când părinții nu sunt lângă el. În cazul întâlnirilor on-
line și a trimiterii temelor pentru evaluare ei au nevoie absolută de ajutor din partea părinților.  

Din punctul de vedere al învățământului la distanță cu ciclul primar, eu aș propune filmulețe de 
predare scurte și cât mai bine realizate, pentru ca elevii să înțeleagă ce li se predă, și pe care să le poată 
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revedea de câte ori au nevoie. Exercițiile și temele pe care le au de făcut aș propune să fie realizate pe 
caiete, culegeri, fișe și cărți, nu pe calculator, pentru că este foarte solicitant și obositor statul cu privirea pe 
un dispozitiv electronic, precum și scrierea pe un dispozitiv electronic, atât pentru ochi, cât și din cauza 
lipsei mișcării ce o presupune calculatorul, tableta, telefonul, folosite cu scop de învățare. E greu pentru un 
adult, cu atât mai mult pentru un copil, să petreacă prea mult timp concentrat în fața unui ecran digital. 

Conținutul predat ar trebui să fie doar esențialul din întreaga materie, explicat amănunțit, clar, cu un 
limbaj pe înțelesul copiilor, folosindu-se mijloace tehnice care să îi atragă pe copii. Ar fi util chiar ca la 
realizarea acestor filmulețe să participe și actori, care pot să facă aceste lecții mai plăcute copiilor. Mă 
gândesc la crearea unei baze de filme de învățare, așa cum avem o bază de manuale, auxiliare didactice și 
reviste pentru elevi. Dezvoltarea și îmbogățirea cunoștințelor, deci ce se mai poate adăuga în plus, se poate 
face în întâlnirile on-line.  

O idee esențială pentru școala ”de acasă” în ciclul primar este, în viziunea mea, aceea că acest 
învățământ la distanță să poată fi cât mai accesibil unui copil de 6-11 ani, astfel încât să nu trebuiască să 
apeleze la părinți pentru a învăța și a-și face temele, sau să apeleze cât mai puțin posibil. Pentru aceasta, 
cum am spus, foarte importantă și necesară mi se pare crearea unei baze de filme de predare bazate pe 
programa școlară, care să poată fi folosită de cadrele didactice, de copii și de părinți. Ar fi un mare pas 
înainte să avem o bibliotecă virtuală cu filme de predare, așa cum avem una de manuale.  

În ceea ce privește activitatea mea cu elevii mei în această perioadă, mi s-a părut interesantă, și am 
constatat că are și câteva avantaje. Din punctul de vedere al copilului, ca avantaje am văzut faptul că e mai 
relaxat în familie când învață, că legătura cu profesorul se bazează exclusiv pe învățătură (în cazul unor 
copii, pe care anturajul îi atrăgea spre alte activități, spre exemplu), precum și programul alternativ mai bun 
pentru copil între joacă și învățare. Din punctul de vedere al profesorului, am observat că părinții încep să 
se obișnuiască cu acest sistem de învățământ, încet- încet, că se implică mai mult în educația copilului/ 
copiilor, că se obișnuiesc cu programa școlară mai bine decât în învățământul clasic, iar întîlnirile on-line 
cu copiii sunt o reală bucurie reciprocă pentru mine și pentru copii. Am savurat fiecare moment petrecut cu 
ei în acest fel.  

Cu speranța că totul va fi bine, eu pledez PENTRU învățământ la distanță, când e nevoie. 
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EDUCAȚIA ÎN CARANTINĂ – 
ÎNTRE PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI 

 
PROF. INV. PRESC: MICU CRISTINA 

GRADINITA P.P. NR. 29 SIBIU 
 
La o lună de la închiderea școlilor și digitalizarea forțată a școlii românești, ne dăm seama că cea mai 

mare provocare a învățării online nu sunt uneltele, ci reconectarea cu niște elevi care nu mai sunt constrânși 
și controlați de cadrul rigid al școlii, înțelegerea nevoilor și dinamicii lumii în care trăim, redefinirea rolului 
profesorilor din oameni care predau și evaluează după un scenariu predefinit în oameni care se conectează 
cu elevii, le înțeleg nevoile și le facilitează învățarea autentică. 

Educația în carantină devine astfel o oportunitate neașteptată de conectare a trio-ului profesor - părinte 
– elev, de reflecție asupra a ce este învățarea, de experimentare a unor noi moduri de a inspira învățarea și 
de regândire a sistemului educațional din perspectiva realităților sec. XXI.  

În fața noului context, prima reacție a sistemului educațional românesc este să continue inerția, să 
aplice același modus operandi al școlii tradiționale în mediul online. Provocările sunt însă multiple: în timp 
ce soluții tehnice se găsesc din plin, în lipsa regulilor și metodelor de coerciție din școli, elevii nu sunt 
motivați să participe în mod activ, să colaboreze în activitatea online sau să inițieze învățarea pe cont 
propriu. 

Școala românească culege acum ce a cultivat zeci de ani: educația prin autoritate, control, recompense 
și pedepse. Și în lipsa lor, lipsa învățării. Deși tendința profesorilor a fost să se organizeze și sa continue 
ritmul învățării offline (unii chiar făcând exces de zel prin cerințe absurde și teme în exces), chiar și în lipsa 
unei obligativitati din partea Ministerului, ei se lovesc de lipsa de răspuns și motivație a elevilor, ceea ce 
naște de multe ori frustare, debusolare și uneori chiar culpabilizare pentru profesori. Părinții, la rândul lor, 
trăiesc în izolare povara și absurdul temelor excesive, deconectarea sistemului de educație de la interesele 
elevilor care preferă ori cealaltă activitate decât să contribuie la școala online. 

Aceatea fiind spuse, debusolarea actuală din sistemul educațional poate naște câteva 
oportunități: 

1. Conectarea trio-ului profesor- părinte -copil 
Probabil una dintre cele mai mari oportunități din această perioada este conectarea profesor – părinte, 

profesor- elev și implicit al trio-ului. În lipsa obligativității de a urma programa școlară, profesorii au șansa 
de a se conecta cu elevii și părinții lor, de a înțelege nevoile și perspectivele lor și de a crea legătura umană 
atât de necesară în procesul de învățare ulterior. Dacă înainte de carantină, activitatea școlară, birocrația și 
inerția duceau în plan secund conectarea dintre profesori – elevi – părinți, în lipsa acestora, reîntâlnirea 
dintre ei este esențială pentru redefinirea dinamicii educaționale în viitor. Școala în carantină nu mai este 
despre obiective cognitive, despre teste și evaluări, este despre oameni, despre echilibrul lor emoțional, 
despre conectare și colaboare. 

 
2. Experimentarea unor moduri noi de a inspira învățarea  
Una din lecțiile cu care plecăm din această perioadă este că învățarea nu (mai) înseamnă predare- 

evaluare. Învățarea autentică nu depinde de curriculă, de absențe și de note, ci de motivația intrinsecă, de 
conectarea cu profesorul sau la un grup, de sentimentul de contribuție și apreciere. Învățarea se construiește 
pe curiozitatea nativă a oamenilor și pe nevoia de a se simți utili și apreciați. Libertatea acestei perioade ne 
da posibilitatea de a regândi ce este învățarea și de a testa noi moduri de a inspira și încuraja învățarea 
autentică. Pornind chiar de la interesele elevului, ale profesorului sau inspirați din realitatea cotidiană, prin 
implicarea activă a elevului în ceea ce vrea (nu ceea ce trebuie) să învețe. 
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3. Regândirea rolului profesorului 
Educația în izolare reduce în prim plan rolul profesorului: ce este un profesor care nu mai are obligația 

de a preda și de a evalua? Care este rolul lui? Cu siguranță a fost o îngustime din partea sistemului de a 
gândi rolul profesorului atât de limitativ. În contextul actual ne dăm seama că profesorul ar trebui să fie în 
primul rând un partener de dialog cu elevul, un reper emoțional, un liant între elev și învățare, apoi un 
facilitator al procesului și nu în ultimul rând un lider care nu doar inspiră învățarea ci și conectează 
comunități.  

Școala online în perioada izolării este un moment de reflecție și reformare pentru educația 
românească. Digitalizarea forțată aduce în prim plan o serie de provocări care nu țin neapărat de partea 
tehnologică, însă care sunt accentuate și evidențiate de aceasta: în lipsa cadrului rigid al școlii, al metodelor 
de control și monitorizarea restrictă, înțelegem deconectarea elevilor de școală, lipsa interesului și 
autonomiei în învățare. 

Profesorii și părinții văd pentru prima oară atât de clar la ce (nu) îi ajută școala pe elevi, pentru ce 
viitor îi pregătește. Toate aceste aspecte se resimt mai târziu în piața muncii, unde tinerii intră demotivați, 
fără o structură, un plan, niște obiective, ci din inerție. Conștientizarea problemelor, reflecția asupra 
oportunităților sunt primii pași spre acțiune, spre regândirea unui sistem de învățământ în plină cădere. 
Refacerea acestuia va fi premisa spre o piață a muncii mai dezvoltată, mai performantă, mai eficienta și 
spre o economie mai puternică.  

Educația în carantină este oportunitatea conectării, a dialogului și a soluțiilor. 
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SISTEMUL EDUCATIONAL PANDEMIC 
 

MICU LAURIAN 
 
Perioada pandemică din ultimele luni a modificat considerabil și sistemul de învățământ românesc. 
Platforme de învățare online precum Google classroom, Moodle, Microsoft Teams, Edmondo tind să 

fie folosite de către aproximativ jumătate dintre părinții de elevi, iar portalul promovat de Ministerul 
Educației și Cercetării (digital.educred.ro) de asemena. Soluțiile de comunicare precum Skype, Meet sau 
Zoom sunt folosite în ponderi mai ridicate de către elevii înscriși în clasele gimnaziale și liceale. 

O alternative la aceste soluții media a fost și teleșcoala. Dintre toți părinții de școlari, aproximativ 
jumătate spun că elevii au urmărit în această perioadă lecțiile televizate.  

Studiile arată că profesorii de la școală au realizat până acum, în perioada stării de urgență, activități 
de învățare online cu elevii, zilnic; aproximativ o cincime – spun că profesorii au realizat ore de două ori 
pe săptămână și aproximativ unul din zece – că profesorii au realizat ore o dată pe săptămână sau mai rar. 
Odată cu creșterea nivelului de educație al elevilor, scade proporția celor care declară că școlarii au realizat 
activități de învățare online zilnic. Conform declarațiilor părinților intervievați, aproximativ un sfert dintre 
elevi petrec lucrând pentru rezolvarea temelor patru ore sau mai mult, aproximativ un sfert – trei ore, trei 
din zece – două ore și unul din zece – o oră sau mai puțin. 

În cazul a opt din zece elevi care au rămas în legătură cu profesorii pe durata stării de urgență, 
activitățile s-au concentrat pe predare; în cazul a șapte din zece școlari – pe rezolvare de exerciții sau 
solicitare de exerciții sau discuții specifice materiei, iar în cazul a două treimi – rezolvare de exerciții în 
grup sau solicitare de rezolvare a unor exerciții individual. Modalitățile de verificare a temelor sau activității 
elevilor sunt trimiterea de teme rezolvate prin diferite canale de comunicare, sub forma unui fișier (în nouă 
cazuri din zece), adunarea într-un portofoliu personal a temelor rezolvate și verificarea acestora ulterioară 
(în aproximativ opt cazuri din zece) și urmărirea intervențiilor în cadrul sesiunilor video online organizate 
de profesor/învățător (trei sferturi din cazuri). 

Puțin peste un sfert dintre părinții școlarilor consideră că, în această perioadă, copilul lor primește 
deloc/foarte puțin sau puțin sprijinul necesar de la cadrele didactice, iar aproape două treimi cred că sprijinul 
este mult sau foarte mult. Părinții copiilor din învățământul primar consideră că aceștia primesc sprijin mult 
într-o măsură mai mare decât părinții elevilor de gimnaziu sau liceu. 

 Cu siguranță această perioadă a fost un moment de restart pentru fiecare dascăl, mai de bună voie 
mai nevoit. Fiecare dintre noi a trebuit să-și modifice sistemul de predare și să incorporeze în procesul 
educational elemente online care să optimizeze transferal de informații dinspre cadru didactic spre educabil. 
Cât de eficentă a fost abordarea din această perioadă, se poate observa, în parte și în rezultatele examenelor 
ce urmează, testarea națională și examenul de bacalaureat. 

 Dacă acest model de predare va fi utilizabil și din anul școlar următor, sau nu, un lucru este evident, 
profesorii din România au pătruns în era digitalizării-de facto-nu doar mediatic, în discursuri ministeriale - 
politically correct. 
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ÎNVĂTĂMÂNTUL ÎN ALTE ȘCOLI ALE LUMII 
 

PROF. MIGNEA SIMONA LOREDANA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU, TG-JIU 

 
Sistemul de învățământ pentru copii este organizat diferit în fiecare țară în parte. În timp ce în unele 

țări, sistemul educațional axat pe stimularea creativității elevilor și pe formarea acestora în specialiști, în 
alte colțuri de pe glob, cadrele didactice se străduiesc să stimuleze și încurajeze copiii să-si descopere 
propriile pasiuni și să gaseasca resurse proprii pentru a se autoeduca și a se descurca mai bine la școala. 

Descoperă principalele caracteristici din educația școlară a copiilor din diferite colțuri ale 
lumii! 

Finlanda 
Sistemul de învățămant din Finlanda este considerat cel mai bun și evoluat din întreaga lume, scoțând 

pe banda rulantă absolvenți și profesionițti de calibru, cu cariere spectaculoase în întreaga lume. Sistemul 
educațional finlandez are la bază câteva principii tradiționale de bază, de la care nu se abate și care-l face 
să rămână, de foarte mult timp, unul dintre cele mai performante sisteme de învățământ din lume. 

 Cu toate acestea, finlandezii nu urmăresc să devină o "fabrică de produs genii". Scopul lor este să 
crească cât pot de mult nivelul general mediu de învățare al elevilor, tratând copiii ca pe niște copii, nu ca 
pe niște produse școlare sau performeri în devenire. 

Fiecare copil are șanse egale în școlile finlandeze, întrucât nu se fac diferențe sau discriminări în 
funcție de factori precum statut social, rasa sau regiunea. Copiii finlandezi sunt încurajați de mici să fie 
independenți și să se descurce pe propiile puteri, iar principalele materii pe care pun accentul sunt limba 
maternă, matematica și engleza. 

Acestea sunt considerate materii de bază pentru formarea intelectuală viitoare a copiilor. În rest, 
celelalte materii sunt similare cu cele din alte părți ale lumii. Spre deosebire de alte sisteme de învățământ, 
în cel finlandez, orele de clasă sunt scurte, dar foarte concentrate și bazate pe participarea activă a elevilor. 

Nu se pune accentul pe predarea teoretică, ci pe implicarea copiilor în procesul pedagogic, 
considerându-se că acesta este cel mai eficient mod prin care copiii reușesc să înțeleagă și rețină eficient 
noțiunile care le sunt predate. 

Deși orele sunt mai scurte și mai intense, copiii finlandezi au mai multe teme pentru acasă decât alți 
elevi. Deși sunt numeroase, elevii din școala finlandeza nu se plâng și le tratează cu foarte mare seriozitate. 
Nerealizarea temelor și copiatul la examene sunt văzute ca fiind acte blamabile și rușinoase, nu doar de 
către profesori, ci și de colegii de clasă. 

Copiii finlandezi au un respect crescut față de profesori și de tot ce presupune școală. 
Japonia 
Învățământul japonez este un alt sistem educațional evoluat și performant. Dacă în Finlanda, 

explicația succesului sistemului educațional este pusă pe seama investițiilor financiare colosale, în Japonia, 
bugetul alocat acestei ramuri este foarte modest, dar cu toate acestea, deține unul dintre cele mai de succes 
modele de învățământ din lume. 

Cheia succesului învățământului din Țara Soarelui Răsare este, înainte de orice, respectul copiilor 
față de școală și al profesorilor față de catedră. Profesorii au datoria, dincolo de a le preda copiilor noțiuni 
elementare de studiu, de a-i transforma în cetățeni model ai țării. 

Acestia sunt direct responsabili de modul în care activează copiii în societate. Copiii japonezi învață, 
prin modul în care este structurat sistemul educațional, să fie responsabili și harnici. Sunt implicați constant 
în activități extracurriculare cu rol important în deprinderea bunelor maniere și în formarea unor aptitudini 
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esențiale la maturitate. Fac curățenie în școală, servesc la mese și spală vase. Copiii încep școala la varsta 
de 6 ani, iar primele 9 clase sunt obligatorii. 

Anglia (Marea Britanie) 
Sistemul de învățământ din Anglia este foarte diferit de cel din Romania sau din alte țări ale lumii. 

Este un sistem unic, în care educația copilului ia naștere încă din grădiniță, care începe de la varsta de 3 
luni și ține până la 5 ani. Abia de la 5 ani în sus, copilul intră în sistemul de învățământ primar gratuit, care 
ține până la 11 ani. De la această vârstă, intră în școala secundară, care se termină la 18 ani. În școala 
britanică, copilul nu este forțat să învețe materiile, ci încurajat să le iubească și să se apropie sufletește de 
ele. Învățământul englezesc pune accentul pe stimularea creativității la copii și pe dezvoltarea pasiunilor 
individuale ale acestora. 

Din acest motiv, copiii sunt încurajati să-și aleagă materiile preferate și să le aprofundeze. Programa 
școlară a elevilor britanici este foarte bine organizată și se concentrează, în mare, pe materiile pe care copiii 
unei clase le bifeaza ca fiind de interes pentru ei. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 

CÂND UȘILE ȘCOLILOR SE ÎNCHID... 
 

PROF. MIHAELA CHISAR-VIZIRU  
(ȘCOALA GIMNAZIALA PUNGHINA, JUD. MEHEDINȚI) 

 
Când ușile școlilor se închid, educația nu se oprește, ci se mută din spațiul comun al sălii de clasă, cu 

bănci și catedră, în cel virtual, cu aplicații și conexiuni... Anul școlar 2019-2020 a fost unul atipic pentru 
sistemul de educație românesc (și nu numai!), astfel că decizia autorităților de a închide școlile — ca măsură 
de siguranță pentru prevenirea infectării cu virusul COVID-19 — a provocat mutații fundamentale în 
desfășurarea activității didactice.  

Cu incertitudini, temeri ori inconveniente, profesori, elevi și părinți au fost prinși, volens-nolens, în 
vâltoarea școlii on-line. Cu alte cuvinte, școala s-a mutat acasă, iar conexiunea la Internet a devenit vitală 
pentru desfășurarea lecțiilor. Că nu toți copiii au posibilități materiale pentru a putea participa la lecțiile 
desfășurate exclusiv on-line este o realitate cunoscută a societății românești, alături de care există și o alta, 
cea a aplicațiilor inteligente, capabile să faciliteze interacțiunea dintre profesori și elev. 

Ingerința activităților on-line a impus regândirea demersurilor didactice, private de contactul 
nemijlocit între ființele implicate în învățare. Ce se pierde și ce se câștigă în fața ecranelor? Cu siguranță, 
răspunsul comportă numeroase dimensiuni, diverse perspective care generează un cumul de avantaje și 
dezavantaje, toate așezate pe o sensibilă balanță. 

În absența unui program coerent, la nivel național, fără limite și direcții orientative, fiecare profesor 
a ales, în funcție de nevoile, dar și de posibilitățile propriilor elevi, mijloace de comunicare digitală. 
Apreciem că această abordare recentă a învățării, impusă de o dificultate pe care omenirea a traversat-o, nu 
reprezintă o soluție pe termen lung, astfel că actul didactic reclamă anumite contexte pe care spațiul digital 
nu le poate suporta. Desigur, școala on-line, activitățile intermediate prin mijloace digitale, au fost esențiale 
pentru a asigura o anume continuitate în fluxul anului școlar, întrerupt brusc. 

Școala on-line nu este, neapărat, un surogat al învățării, ci doar o posibilă alternativă, în vremuri 
tulburi, pentru a menține contacte deja existente, create în mediul real, în sala de clasă. Mai mult, școala 
on-line a lăsat în urmă multe lecții, multe teme de reflecție și pentru adulții implicați în acest context, 
trecând drept o provocare, un update pe care învățământul românesc l-a suportat peste noapte. 

Acasă, în fața ecranelor, fără interacțiunea cu ceilalți, copiii au primit informații, au utilizat diverse 
aplicații digitale. Impactul tuturor acestor stimuli cu potențial educativ rămâne o nișă de investigat pentru 
a se putea realiza, în viitorul apropiat, programe, planuri, activități concrete de ajustare a deficiențelor pe 
care învățarea în spațiul digital le-a comportat.  

On-line a fost finalizat un an școlar, s-au susținut, ulterior, examene și a rămas loc, în urma acestei 
perioade altfel, pentru analize, pentru radiografii și (nădăjduim!) pentru soluții aplicabile tururor elevilor 
pentru ca egalitatea de șanse în educație să nu fie doar o formulare bine stilizată în discursuri tematice. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI PE DURATA DESFAȘURARII 

ACTIVITAȚILOR ONLINE 
 

ȘC. GIMNAZIALA „M. EMINESCU” IGHIU – G.P.N. IGHIU, JUD. ALBA 
PROF. INV. PREȘC.: FEȘTEU ADINA-MIRELA 

PROF. INV. PREȘC. MACARIE AMALIA 
 
Conform instrucțiunilor date de Ministerul Educației, prin OMEC 4135/21.04.2020, începând cu data 

de 22.04.2020 s-a început activitatea online a Grădiniței cu P.N. Ighiu. Astfel, s-a realizat un grup privat pe 
Facebook în care au fost invitați toți părinții. Până în acest moment, pe toată perioada stării de urgență, 
legătura familie-grădiniță s-a realizat prin intermediul telefonului și a paginii de Facebook, pe WhatsApp, 
Messenger, unde părinții primeau idei de activități și postau rezultatele lor. Nu au existat discuții cu privire 
la lipsa importanței activităților online, toți părinții dovedind dorință de realizare a acestora, în vederea 
ocupării timpului copiilor într-un mod calitativ. 

 
Activitățile propuse de noi au fost gândite astfel încât să atingă mai multe puncte extrem de 

importante, cum ar fi: 
- Timpul alocat să fie de nivel scurt-mediu (în special cele care prevăd lucrul online) 
- Resursele materiale să fie la îndemâna părinților 
- Activitățile să fie atractive și pe cât de mult posibil interactive 
- Activitățile să integreze cunoștințe din mai multe domenii, dar să nu îngreuneze munca părinților 
- Să alterneze activitățile practice, de învățare cu jocurile distractive, jocurile sportive, de mișcare. 
 
Având în vedere că permanent exista un membru al familiei care îngrijea și asista copilul acasă, am 

realizat un program zilnic de activități, după cum urmează: 
 
Programul săptămânal pe intervale orare 
 
9-10 10-12 12-13 13-14 
Părinții pregătesc 
materialele. 
Oferă indicațiile 
necesare copiilor. 

Copiii realizează 
activitățile propuse 
de educatoare fiind 
asistați de 
părinți/bunici: 
 

Părinții postează 
fotografiile cu 
activitățile realizate în 
grupul privat de 
Facebook. 

Educatoarea oferă 
feedback/face aprecieri 
asupra temelor realizate. 
Educatoare discută cu 
părinții despre temele 
din ziua următoare. 

  
Mai jos se regăsește o planificare săptămânală, realizată în funcție de posibilitățile părinților. În 

structura acesteia veți descoperi 1-2 activități zilnice la alegere din cadrul Domeniiilor experiențiale și un 
joc distractiv sau joc de mișcare: 
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TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CINE ȘI CUM PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE? 
PROIECT TEMATIC: „Azi cu mare bucurie, plecăm în călătorie!” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Pe uscat...” 
GRUPA: mică-mijlocie 
 
 

Data Denumirea activităţii Activitatea de învățare 
Luni 
18.05.2020 

DLC+DȘ1: „Ziua 
Buldozerului” – vizionare 
poveste 

• Vizionare poveste 
• Reținere denumiri mijloace de transport 

Joc distractiv: 
„Construiește o parcare!” 
 

• Stabilirea materialelor necesare 
• Implicarea membrilor familiei în construirea 
parcării 

Marți 
19.05.2020 

DOS +DEC1: „Hai să facem 
o mașină!” – activitate 
practică 
 

• Procurarea materialelor 
• Stabilirea pașilor de realizat 
• Decupare, lipire, pictură 

 Joc distractiv: 
„Autobuzul” 

• Ascultă și vizionează filmulețul 
• Dansează după cum văd în video 
• Când aud cuvântul „Freeze” se vor opri din dans 

Miercuri 
20.05.2020 

DEC1: 
„Tractorul”– pictură prin 
amprentarea tălpii 
piciorului 
 
 
„Trenul” – pictură prin 
amprentarea palmei 

• Pictarea tălpii piciorului 
• amprentarea 
• completarea lucrării cu elementele rămase: 
scaun, volan, roți 
 
• Pictarea palmei 
• amprentarea 
• completarea lucrării cu elementele rămase: roți, 
șine, fum, nori, soare 

Joc distractiv: 
„Cursa bicicletelor” 

• Se stabilesc membrii jocului 
• O persoană va da startul și va cronometra/urmări 
cine câștigă 

Joi 
21.05.2020 

DȘ2: „Numără și asociază!” 
– activitate matematică 
 
 

• Numărare 1-5/1-3 
• Recunoaștere cifre 
• Așezare carduri în ordine 
crescătoare/descrescătoare 
• Asociere număr-cantitate 

Joc distractiv: „A Ram Sam 
Sam!”  
 

• Ascultare cântec 
• Mișcare pe ritmul melodiei după mișcările 
învățate 

Vineri 
22.05.2020 

DEC1: „Mijlocul de 
transport terestru preferat” 
– desen 
 

• Desenează mijlocul de transport terestru 
preferat 
• Colorează cum dorește 
 
• Ascultă recitarea poeziei de către părinte 
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DLC+DOS: „Semaforul” – 
memorizare 
 

• Își însușește versurile poeziei dacă dorește 

Joc distractiv: 
„Ai grijă la semafor!” 

• Construiește/realizează un semafor de jucărie 
• Stabilește ce trebuie să facă la fiecare culoare 
• Circulă cu bicicleta, respectând regulile date de 
culoarea semaforului arătat de părinte 
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PANDEMIA CORONAVIRUS ȘI ȘCOALA EUROPEANA 
 

AUTOR: PROFESOR MACOVEI CLAUDIA 
UNITATEA DE INVAȚAMANT: 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ROMAN-VODA”, ROMAN, JUD. NEAMȚ 
 
După pandemia de coronavirus, întrebarea principală nu este: cum va arăta în continuare învățământul 

în condițiile nevoii de a menține distanțarea socială. 
La fel ca în cazul măsurilor economice, nici în ceea ce privește deschiderea școlilor nu există, la nivel 

european, o abordare unitară. Câteva state europene, precum: Danemarca, Franța, Germania, Olanda 
sau Norvegia au decis să redeschidă instituțiile de învățământ, punând accent pe regulile sanitare pentru a 
evita răspândirea noului coronavirus. 

Danemarca  
Prima țară europeană care a redeschis școlile a fost Danemarca, pe 15 aprilie. 
Copiii au fost nevoiți însă să stea la coadă, păstrând distanța socială pentru a putea intra în clădire, iar 

în majoritatea claselor, băncile au fost aranjate în așa fel încât copiii să poată fi la o distanță sigură unii de 
ceilalți, relatează site-ul The local. 

La școală, copiii au fost informați că trebuie să se spele pe mâini, la fiecare două ore, cel puțin un 
minut, să studieze și să se joace doar într-un grup prestabilit, și să păstreze o distanță de 2 metri față de 
ceilalți copii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: https://www.bbc.com/news/uk-scotland 
 
Franța 
După ce președintele Emmanuel Macron a anunțat, pe 14 aprilie, că Franța va începe o reluare 

progresivă a cursurilor școlare începând cu 11 mai, ministrul educației Jean-Michel Blanquer a prezentat 
un amplu plan de bătaie după care se va face întoarcerea la școală. 

Astfel, începând cu 11 mai, întoarcerea la școală s-a realizat gradual: timp de trei săptămâni, au 
revenit la școală mai întâi cei mai mici dintre elevi. Din 25 mai, toți elevii au trebui să revină la școală. 
Totuși, clasele nu vor putea să aibă mai mult de 15 elevi. 

Pentru copiii mici, care merg la grădiniță, întoarcerea s-a realizat în iunie. Grupele sunt formate din 
maximum 10 persoane. „Este absolut nevoie ca, în prezent, să lucrăm în grupe mici”, a explicat Jean-
Michel Blanquer, potrivit Le Monde. 

Ministrul francez al Educației a propus ca viitoarele clase să aibă patru configurații, însă le lasă mână 
liberă aleșilor locali pentru a vedea ce se potrivește mai bine comunității lor. 

Astfel, cele patru configurații sunt: 
• O jumătate de grupă va fi prezentă la clase 
• O jumătate de grupă, la distanță 
• O jumătate de grupă va face studiu individual. 
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Facultativ, împreună cu primarii, se pot stabili activități sportive, sanitare și culturale. 
În cazul în care un părinte nu vrea să își trimită copilul la școală, elevul va avea obligația să urmeze 

cursurile de la distanță. 
Ministrul Educației a mai explicat că în cazul în care o școală nu îndeplinește condițiile sanitare, nu 

se va redeschide. Deocamdată, a mai explicat oficialul francez, acest plan de bătaie reprezintă deocamdată 
doar „ipoteze” de lucru. 

Germania 
Începând cu 20 aprilie, elevii din Germania s-au întors la școală pentru a-și putea da examenele 

necesare pentru încheierea anului școlar. Redeschiderea parțială a școlilor, decisă de cancelarul Angela 
Merkel cu premierii regionali, a început cu elevii cei mai mari, care sunt obligați să respecte normele de 
distanțare social în timp ce își dau examenele, relatează Reuters. 

Condițiile în care vor fi redeschise școlile au rămas la latitudinea celor 16 landuri ale Germaniei. La 
Berlin, de exemplu, cei din anii terminali de liceu au fost urmați de clasele mai mici, și tot așa, astfel încât 
redeschiderea școlilor a fost una progresivă și s-a întins pe o perioadă îndelungată. 

Norvegia 
Autoritățile din Norvegia au făcut primii pași pentru reintrarea în normalitate - grădinițele sunt 

deschise din 20 aprilie, însă există un set de reguli care trebuie respectate pentru a evita răspândirea noului 
coronavirus. 

Grădinițele sunt sfătuite să evite grupurile mari de copii, cu maximum trei copii la un adult pentru 
copiii sub 3 ani și șase copii la un adult pentru copiii sub 6 ani, relatează site-ul norvegian The local. 

Copiii ar urma să fie împărțiți în grupuri mici, astfel încât să se poată juca la fel ca înainte de 
pandemie, însă nu vor putea interacționa cu alte grupuri. Componența grupurilor poate fi schimbată, însă 
nu mai des de o dată pe săptămână. 

Educatorii îi pot lua în brațe pe copiii din grupul de care răspund, însă ar trebui să se spele pe mâini 
după aceea. 

Numărul jucăriilor va trebui redus pentru a face mai ușoară dezinfectarea. Jucăriile nu ar trebui să 
fie transmise de la un grup la altul, fără a fi spălate înainte. Copiii nu ar trebui să aducă jucării de acasă. 

De asemenea, ar trebui să petreacă cât mai mult timp posibil în aer liber. 
După redeschiderea grădinițelor, au urmat la redeschidere pe 27 aprilie elevii din şcolile primare cu 

clase I-IV. 
Olanda 
Guvernul olandez a decis redeschiderea parțială a grădinițelor și școlilor primare începând cu 11 mai. 

Elevii din ciclul primar au revenit la școală cu „timp parțial”, alternând învățământul la domiciliu cu cel de 
la școală, a hotărât premierul Mark Rutte, citat de cotidianul belgian La Libre Belgique. 

Elevii din clasele gimnaziale și cei de liceu s-au reîntors la școală de la începutul lunii iunie. Olanda 
a fost unul dintre statele care au optat, inițial, pentru dezvoltarea unei imunități colective, însă ulterior a 
decis impunerea anumitor restricții. 

 
Sursa: thesun.co.uk 
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SISTEME EDUCAȚIONALE ÎN LUME 

 

AUTOR: PROFESOR MACOVEI CONSTANTIN-CĂTĂLIN 

 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL NAȚIONAL ”ROMAN-VODĂ”,  

ROMAN, JUD. NEAMȚ 
 

Sistemul de învățământ pentru copii este organizat diferit în fiecare țară în parte. În timp ce în unele 

țări, sistemul educațional axat pe stimularea creativității elevilor și pe formarea acestora în specialiști, în 

alte colțuri de pe glob, cadrele didactice se străduiesc să stimuleze și încurajeze copiii să-și descopere 

propriile pasiuni și să găsească resurse proprii pentru a se autoeduca și a se descurca mai bine la școală. 

Finlanda 

Sistemul de învățământ din Finlanda este considerat cel mai bun și evoluat din întreaga lume, scoțând 

pe bandă rulantă absolvenți și profesioniști de calibru, cu cariere spectaculoase în întreaga lume. Sistemul 

educațional finlandez are la baza câteva principii tradiționale de bază, de la care nu se abate și care-l face 

să rămână, de foarte mult timp, unul dintre cele mai performante sisteme de învățământ din lume. 

Cu toate acestea, finlandezii nu urmăresc să devină o "fabrică de produs genii". Scopul lor este să 

crească cât pot de mult nivelul general mediu de învățare al elevilor, tratând copiii ca pe niște copii, nu ca 

pe niște produse școlare sau performeri în devenire. 

Fiecare copil are șanse egale în școlile finlandeze, întrucât nu se fac diferențe sau discriminări în 

funcție de factori precum statut social, rasă sau regiune. Copiii finlandezi sunt încurajați de mici să fie 

independenți și s se descurce pe propriile puteri, iar principalele materii pe care pun accentul sunt limba 

materna, matematica și engleza. 

Acestea sunt considerate materii de bază pentru formarea intelectuală viitoare a copiilor. În rest, 

celelalte materii sunt similare cu cele din alte părți ale lumii. Spre deosebire de alte sisteme de învățământ, 

în cel finlandez, orele de clasă sunt scurte, dar foarte concentrate și bazate pe participarea activă a elevilor. 

Nu se pune accentul pe predarea teoretică, ci pe implicarea copiilor în procesul pedagogic, 

considerându-se că acesta este cel mai eficient mod prin care copiii reușesc să înțeleagă și rețină eficient 

noțiunile care le sunt predate. 

Deși orele sunt mai scurte și mai intense, copiii finlandezi au mai multe teme pentru acasă decât alți 

elevi. Deși sunt numeroase, elevii din școala finlandeză nu se plâng și le tratează cu foarte mare seriozitate. 

Nerealizarea temelor și copiatul la examene sunt văzute ca fiind acte blamabile și rușinoase, nu doar de 

către profesori, ci și de colegii de clasă. 

Copiii finlandezi au un respect crescut față de profesori și de tot ce presupune școala. 
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Sursa: http://journey2finland.blogspot.com 

 

Japonia 

Învățământul japonez este un alt sistem educațional evoluat și performant. Dacă în Finlanda, 

explicația succesului sistemului educațional este pusă pe seama investițiilor financiare colosale, în Japonia, 

bugetul alocat acestei ramuri este foarte modest, dar cu toate acestea, deține unul dintre cele mai de succes 

modele de învățământ din lume. 

Cheia succesului învățământului din Țara Soarelui Răsare este, înainte de orice, respectul copiilor 

față de școală și al profesorilor față de catedră. Profesorii au datoria, dincolo de a le preda copiilor noțiuni 

elementare de studiu, de a-i transforma în cetățeni model ai țării. 

Aceștia sunt direct responsabili de modul în care activează copiii în societate. Copiii japonezi învață, 

prin modul în care este structurat sistemul educațional, să fie responsabili și harnici. Sunt implicați constant 

în activități extracurriculare cu rol important în deprinderea bunelor maniere și în formarea unor aptitudini 

esențiale la maturitate. 

Fac curățenie în școală, servesc la mese și spală vase. Copiii încep școala la vârsta de 6 ani, iar primele 

9 clase sunt obligatorii. 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://leeattey.wordpress.com 
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Marea Britanie 

Sistemul de învățământ din Marea Britanie este foarte diferit de cel din România sau din alte țări ale 

lumii. Este un sistem unic, în care educația copilului ia naștere încă din grădiniță, care începe de la vârsta 

de 3 luni și ține până la 5 ani. 

Abia de la 5 ani în sus, copilul intra în sistemul de învățământ primar gratuit, care ține până la 11 ani. 

De la această vârstă, intra în școala secundară, care se termină la 18 ani. 

În școala britanică, copilul nu este forțat să învețe materiile, ci încurajat să le iubească și să se apropie 

sufletește de ele. Învățământul englezesc pune accentul pe stimularea creativității la copii și pe dezvoltarea 

pasiunilor individuale ale acestora. 

Din acest motiv, copiii sunt încurajați să-și aleagă materiile preferate și să le aprofundeze. Programa 

școlară a elevilor britanici este foarte bine organizată și se concentrează, în mare, pe materiile pe care copiii 

unei clase le bifează ca fiind de interes pentru ei. 

Clasele nu sunt mai mari de 15 elevi, acest lucru permițând profesorilor să dedice suficient timp și 

atenție fiecărui elev în parte. Cadrele didactice britanice încurajează însă lucrul în echipă, din care copiii au 

posibilitatea de a extrage și învăța o mulțime de aptitudini și lecții importante de viață. 

Principiul pe care se bazează sistemul educațional englezesc este acela de a forma viitori specialiști, 

pasionați de ceea ce fac, și nu "vânători de diplome". 

Franța 

Învățământul primar în Franța începe de la vârsta de 6 ani, însa bazele educației copiilor sunt puse 

încă din creșă sau grădiniță, care are rol crucial în punerea bazelor pentru scris, citit și alte aptitudini 

esențiale la școală. 

În primele clase, copii au doar cate 2 profesori desemnați la fiecare clasă, care le predau la toate 

materiile din programa școlară, lucru deloc apreciat de specialiști, dar care dă rezultate pentru ei. 

Educația copiilor în Franța este un sistem centralizat foarte bine organizat și structurat. Școlarizarea 

este gratuită între 6 și 16 ani, iar ultimii doi ani de învățământ sunt opționali, dar obligatorii pentru cei care 

vor să dea Bacul și să urmeze o facultate. 

 

105



 
TEMA: ,,CUM A FOST, ESTE ȘI VA FI AICI PE PAMANT?” 

SUBTEMA: ,,MIJLOACELE DE TRANSPORT” 
GRUPA: MICA B 

 
MADOSA RAMONA SI TIFREA DOINA 

 
 
 
 
Luni: 
Tema zilei: ,,Cu ce călătorim?”  
ALA1: Bibliotecă: ,,Plecăm la plimbare cu...?” – citire de imagini 
 Artă: ,,Mijlocul de transport preferat’’ – hașurare  
ADE: DȘ, Cunoașterea mediului : ,,Mijloacele de transport’’ – observare (support ilustrativ, 

prezentare PPT): “Copii, astăzi vom învăța cu ce mijloace de transport putem călători în diverse locuri. Pe 
lângă mașini, tramvaie și trenuri care circulă pe uscat, mai avem și mijloace de transport care circulă pe ape 
și prin aer. Aceste mijloace de transport se aseamănă cu niște peștișori și păsări, deoarece le place să circule 
pe ape sau să zboare prin aer. Va trebui să vă uitați cu atenție la imaginile pe care le voi prezenta. După ce 
le vom cunoaște mai bine, vom putea alege cu mai multă ușurință mijlocul de transport cu care vom porni 
la drum în vacanță.” Deci, din imaginile prezentate am reținut că mașinile, autobuzele, tramvaiele și 
trenurile sunt mijloace de transport terestre (pe uscat), vaporul și barca sunt mijloace de transport 
maritimie (pe apă), iar avionul și ecliopterul sunt mijloace de transport aeriene (prin aer). 

ALA2: Joc distractiv: ,,Mașinuța în garaj”.  
Desfășurarea jocului: Aveți nevoie de câteva mașinuțe de culori diferite (De 

ex: albastru, verde, portocaliu, roșu, galben) și de tot atâtea hârtii în aceleași culori 
precum mașinuțele. Întindem hârtiile pe jos, acestea reprezentând locul de parcare 
al mașinuțelor, iar sarcina copilului este de a parca mașinutele pe hârtiile de aceeași 
culoare.  

Marți:  
Tema zilei: ,,Semaforul – prietenul nostru” 
ALA1: Joc de rol: ,,De-a pietonii”  
 Joc de masă: ,,Bicicleta” – puzzle  
ADE –DLC: Educarea limbajului: ,,Semaforul Licurici” – memorizare: ”Vom purta o scurtă discuţie 

despre cum circulăm pe stradă, descoperim ce culori are semaforul, învățăm pe unde trebuie sa traversam, 
le explicăm de ce trebuie să fim atenţi când traversăm strada.” 

Le putem spune copiilor că astăzi a venit în vizită, la noi, ursuleţul Martinel, care este bandajat la o 
lăbuță: De ce credeţi că este bandajat ursuleţul Martinel? Dar de ce a fost lovit de maşină?” 

 Ursuleţul Martinel nu a respectat semnele de circulaţie şi a traversat prin locuri interzise, fiind astfel 
lovit de o maşină, şi a venit la noi ca să îl ajutăm să traverseze corect strada. Vom recita model de 1-2 ori 
poezia rar si expresiv, folosind mimica şi gestica corespunzătoare.  
  

 

106



SEMAFORUL LICURICI 
Semaforul Licurici  
Ii invata pe cei mici. 
Trei ochi are si-i arata,  
Rand pe rand, nu toti odata! 
 
Ochiul verde spune “Pleaca!”  
Tuturor ce vor sa treaca. 
Rosu, ca un cerc de foc,  
“ - Stop!” comanda,  
“ - Stai pe loc!” 
“ - Nu treci strada, fratioare,  
Pana verde nu apare!” 
 
DOS:Activitate practică: ,,Semafor dulce pentru prietoni ” – activitate practic-gospodărească: Pentru 

a realiza un semafor dulce vom începe cu umplerea biscuiților cu ciocolată, ultimul strat va fi de ciocolată 
iar pe ea vom așeza bomboane de culoare verde, galben și roșu în funcție de culorile semaforului. La final 
pentru a arăta în totalitate ca un semafor îl pot pune pe un bețișor de lemn. 

 
 
ALA 2 – Joc de atenție: ,,Semaforul ne învață”  
Desfășurarea jocului: Copiii vor fi îndreptați cu fața către părinte. Părintele îi va spune copilului că 

el este o mașinuță și trebuie să pornească în călătorie. Însă, pe parcursul călătoriei părintele va ridica în 
unele moment cartonașe în culorile semaforului. La culoarea roșie, copilul se va opri, la culoarea verde va 
porni din nou, iar la culoarea galbenă va aștepta să vadă cum se schimbă semaforul. Jocul va continua cât 
doresc copiii. 

 
Miercuri:  
Tema zilei: ,,Cu bărcuțele pe mare” 
ALA1: Joc de masă: ,,Drumul ursulețului spre barcă” – labirint  
 Știință: ,,Bărcuța plutitoare’’ – experiment (jumătăți de mere plutesc pe apă) 
ADE – DȘ: Activitate matematică: ,,Caută cercul!” –joc logico-matematic (suport 

video- https://youtu.be/aoEUUkTk6-8 ): Această activitate presupune învățarea figurilor geometrice, 
începând cu cercul. Începeți prin a viziona videoclipul de mai sus, în continuare pregătiți 3 cercuri roșii și 
3 cercuri albastre, cercurile vor fi unele mai mari, iar altele mai mici. În continuare, nummărăm împreună 
cu cel mic cercurile de culoare roșie, apoi pe cele de culoare albastră. După ce am repetat număratul în 
limitele 1-3, continuăm să sortăm cercurile după două criterii: mărime și culoare, așadar sortăm într-un bol 
cercurile mari, iar în alt bol cercurile mici, la fel procedăm și în cazul sortării după criteriul culorii. Încheiem 
activitatea prin încercarea de a consolida cele învățate prin jocul ,,Caută cercul!”, dvs. pregătiți mai multe 
obiecte în formă de cerc pe care le puneți prin casă, iar sarcina copilului este de a găsi lucrurile care sunt în 
formă de cerc (o minge, o portocală, nasturi, o monedă, o farfurie etc. 

DEC: Activitate muzicală ,,Bărcuța “– predare cântec (https://youtu.be/8HevFonn-T0) 
ALA 2 – Joc muzical: ,,Marinarul”: Desfășurarea jocului: Pe fondul muzical ,,Un marinar dansează” 

- https://youtu.be/UqpFfzKx_tg, copiii dansează încercând să reproducă mișcările sugerate în cântec. Puteți 
încerca și varianta ,,De-a statuile muzicale”, în timpul dansului se oprește melodia și toată lumea trebuie să 
rămână nemișcată, mama sau tatăl copilului încearcă să îl gâdile pe copil pentru a-l face să se miște, dacă 
acesta se mișcă primește o pedeapsă hazlie. Jocul este continuat până la finalul melodiei. 
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Joi: 
Tema zilei: ,,Călătorim în jurul lumii” 
ALA 1 – Construcții: ,,Mașinuță de SuperErou”  
 Joc de masă: ,,Pe unde circulă mijloacele de transport?‘’ – asociere  
ADE – DOS: Activitate practică: ,,Pe uscat, pe mare sau pe cer?” – lipire 
Această activitate urmărește fixarea cunoștințelor legate de mijloacele de transport de pe uscat, 

maritime și aeriene. Voi atașa câteva jetoane cu toate mijloacele de transport, decupăm jetoanele și 
imprimăm imaginea de mai jos. Sarcina copilului este de a identifica care este locul fiecărui mijloc de 
transport (pentru a fi mai distractiv puteți pune jetoanele într-un săculet sau o pălărie magică), după ce 
mijlocul de transport este identificat copilul îl lipește în locul pe unde acesta poate să circule (pe apă, pe 
uscat sau prin aer).  

 
DPM: Educație fizică: ,,Trenul prin tunel “– târâre cu sprijin pe antebraț și 

genunchi  
ALA 2 – Joc de mișcare: ,,Cursa mașinuțelor’’ 
Desfășurarea jocului: Se pregătește un traseu cu obstacole pentru cursă. Copiii 

și unul dintre membrii familiei vor primi mașinuțe de jucărie și vor porni de la linia de 
start. Cel care va ajunge primul cu mașinuța în garaj va aduce un punct echipei sale. 
Echipa cu cele mai multe puncte va fi echipa câștigătoare. 

 
Vineri: 
Tema zilei: ,,Printre norișori pufoși” 
ALA 1 – Știință: ,,Balonul magic” – experiment (Materiale necesare: sticlă de plastic, bicarbonat de 

sodiu, oteț și un balon – atașez video cu modul de realizare) 
 Joc de masă: ,,Fii isteț și găsește umbra potrivită!” (Fișă de lucru)  
ADE – DEC: Activitate plastică: ,,Balonul cu aer cald” – dactilopictură . Pentru a putea zbura printre 

norișori avem nevoie de un mijloc de transport care circulă prin aer. Dacă vreți și voi să zburăm împreună, 
vă propun să dăm viață unui balon cu aer cald pentru a ne putea purta prin văzduh. Aveți nevoie de tempera 
sau acuarele, de o poză cu copilașul și de multă voie bună. Prin tehnica dactilopicturii vom da culoare 
balonului – aplicăm culoare cu degețelul peste toată suprafața balonului, se pot folosi culorile preferate ale 
copilului. Pentru un rezultat mai inedit puteți să lipiți și poza copilului în balon. Cu siguranță cel mic va fi 
tare încântat că poate zbura să vadă norișorii, păsărelele, avioanele…  

 
 
 
 
 
 
 
ALA 2 – Joc distractiv: ,,Aterizează avioanele”  
Desfășurarea jocului: Copiii au nevoie de 2 avioane, unul roșu și unul verde. Părintele are la dispoziție 

2 palete, pe fiecare paletă fiind reprezentat un avion ( roșu, verde). Copiii zboară ca avioanele prin spațiul 
de joc și sunt atenți la părinte. Când acesta ridică o paletă, vor ateriza numai avioanele care au aceeasi 
culoare ca cea a avionului de pe paleta ridicată. 
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Aceste activități se fac în funcție de timpul disponibil, interesul copilului, materialele existente. 
Așteptăm cu mare drag și interes poze de la dumneavoastră! Mult spor vă dorim! Vă îmbrățisăm cu drag, 
Doini și Ramo! 

 
Materialele necesare acestor activități sunt următoarele: 
1. https://youtu.be/Zqu4i7xJ56w 
2. https://youtu.be/aoEUUkTk6-8 
3. https://youtu.be/8HevFonn-T0 
4. https://youtu.be/KQNa3_J5WNg 
5. https://youtu.be/_ghS2180EBY 
6. Prezentare Power-Point, atașată 
7. Video cu Experimentul ,,Balonul magic”, atașat 
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EXPERIENȚA ÎNVĂȚĂRII ONLINE ÎN PERIOADA IZOLĂRII SOCIALE, O 

PROVOCARE PENTRU TOȚI CEI IMPLICAȚI ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. MAGDĂU CRISTINA ANETA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV/GRĂDINIȚA P.P.4 ARAD 
 

 Motto"Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viața însăși!"(John Dewey) 

 Pe fundalul ultimelor evenimente din istoria omenirii, a teribilei pandemiei, care a dus societatea în 

situația ca multe state să-și închidă școlile, pe o perioadă destul de extinsă, profesorii din România se află 

în fața provocării de a se adapta rapid și de a transmite un mesaj important elevilor, anume, că, învățarea 

trebuie să continue dincolo de școală și cu instrumente online, accesibile tuturor, cu multă 

determinare, reușind astfel împreună să înregistreze progrese și, mai mult decât oricând, profesorilor 

le revine sarcina de a încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Dacă, în contextul procesului 

de învățare desfășurat în mod tradițional, față în față, profesorii s-au plâns de foarte multe ori de interesul 

vădit al tinerei generații pentru tehnologie și internet, acum acest interes 

trebuie valorificat și transformat într-un mijloc eficient de învățare, 

transpunându-se între elev și profesor, dar nu ca un obstacol ci ca un canal 

de comunicare și apropiere. 

 Acest context social devine o situație care trebuie valorificată și 

transformată într-o perioadă de învățare și progres, punând actul educațional 

și actul de învățare sub o nouă lumină, în cadrul căruia atât profesorul cât și elevul trebuie să depășească 

impedimentul de a nu se afla fizic în aceeași încăpere. Atâta timp cât elevul și profesorul sunt mânați de 

aceleași țeluri, dorințe și scopuri, actul educațional se va afla în trend ascendent chiar dacă protagoniștii se 

găsesc în spații diferite.  

 Pentru a transforma actul educațional, pentru că despre transformarea acestuia este vorba, profesorul 

trebuie să dețină anumite cunoștințe și abilități tehnice și tehnologice, să cunoască anumite programe, să 

identifice noi căi de transmitere a cunoștințelor, a materialelor dar și să dea dovadă de flexibilitate atât față 

de elev, cât și față de programul acestuia, de disponibilitatea de lucru și obiectivele elevului, deoarece 

controlul profesorului asupra elevului este diminuat, este redus, potențialul creativ dar și cel de 

adaptabilitate a profesorului fiind cele care vor asigura reușita actului didactic. Pentru pregătirea lecției, 

profesorul trebuie să analizeze și să cunoască baza materială de care dispune fiecare elev. Astfel, dacă elevii 

mai mari reușesc să se mobilizeze și dispun de o bază materială adecvată studiului, la preșcolari sau la 

școlarii mici, situația este total diferită. Aceștia nu dispun, nu sunt încă achiziționate abilitățile necesare 

actului de învățare online, apelându-se astfel la intermediari. Pentru copii la această vârstă, intermediarii 

sunt părinții.  
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 Datorită interpunerii părinților între cadrul didactic și preșcolar, sarcina care revine cadrului didactic 

este de a formula sarcinile de lucru clar, să utilizeze cuvinte simple pentru a facilita realizarea sarcinii de 

către preșcolar. Astfel, actul didactic nu se mai desfășoară între doi factori, ci între trei, părintele devenind 

parte integrantă a actului didactic desfășurat on-line. În cadrul educației preșcolare se pune accent pe 

colaborarea dintre părinți și educatoare, dar, acum, în acest context, această colaborare trebuie să fie una 

productivă, rodnică, în carul căreia părintele devine suport pentru educatoare, iar educatoarea devine 

îndrumător și coordonator atât pentru preșcolar cât și pentru părinte. 

 Putem afirma, fără tăgadă, că această perioadă este una de învățare atât 

pentru profesori cât și pentru preșcolari și părinți. Părinții devin mai implicați în 

viața copiilor, au o imagine mai apropiată de realitate în ceea ce privește 

dezvoltarea copiilor dar și a achizițiilor pe care aceștia le fac prin intermediul 

actului educațional. Părinții, intermediind actul didactic dintre preșcolari și 

educatoare, devin conștienți de efortul comun al preșcolarilor și al educatoarelor, 

deșii, impresia pe care mulți dintre ei o au despre activitatea din grădiniță este că 

în clădirea grădiniței nu se desfășoară un act educațional, ci doar o joacă. În 

conceperea activității desfășurate on-line, educatoarea trebuie să țină cont de resursele tehnologice de care 

dispune familia preșcolarului, de resursele limitate de timp de care dispune părintele, de disponibilitatea de 

lucru al preșcolarului dar și de dificultatea sarcinilor propuse și materialele pe care le au la dispoziție 

preșcolarii. Pe parcursul învățării desfășurate on-line, educatoarele trebuie să ofere sfaturi părinților, să 

transmită o stare de bine, încurajări părinților, deoarece aceștia, se află într-o ipostază nouă, pentru care nu 

au fost pregătiți. Unii dintre ei au tendința de a compara rezultatele obținute de propriul copil cu rezultatele 

obținute de un alt copil. Sub îndrumarea verbală a educatoarelor, aceștia trebuie să accepte faptul că copiii 

sunt diferiți, că au preocupări, interese sau aptitudini diferite, că au ritmuri proprii de învățare. Unii dintre 

copii participă cu plăcere la activități fizice, în timp ce alții preferă să coloreze sau să asculte muzică. Prin 

crearea unui grup care permite accesul tuturor părinților preșcolarilor înscriși într-o grupă la produsele 

muncii copiilor, aceste diferențe devin vizibile, măsurabile pentru părinți, iar unii dintre ei se transformă în 

persoana care critică mereu munca depusă de copil, care mereu dă copilului un reper, un standard pe care 

acesta nu îl poate atinge. Aici este datoria educatoarelor de a interveni, de a consilia părintele pentru ca 

cesta să înțeleagă că ei, preșcolarii sunt diferiți. De asemenea, educatoarei îi revine sarcina de a crea și 

propune activități în cadrul cărora să se regăsească fiecare copil, pentru că altfel se poate crea o situație 

tensionată pentru părinți sau copiii, finalizându-se cu refuzul de a participa la activitățile desfășurate on-

line, ceea ce este neplăcut atât pentru părinte, preșcolar și educatoare, distrugându-se astfel climat de 

încredere și cooperare care trebuie să existe între factorii participanți la actul educațional, rezultatul fiind 

deteriorarea relațiilor sociale. Deteriorarea relațiilor sociale, deja vitregite de interpunerea tehnologiei între 

educatoare și preșcolar, poate avea repercusiuni asupra întregii vieții de școlar, de educabil a preșcolarului. 

Relațiile umane sunt fragile, iar o astfel de situație trebuie evitată cu orice preț. Învățarea on-line trebuie să 
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reprezinte pentru preșcolari, primele tentative de muncă independentă, acum punându-se bazele învățării, 

a modului de realizare acesteia dar și crearea premizelor de învățare personalizată, potrivită fiecărui copil.  

 Această perioadă este una dificilă, este o trecere bruscă de la învățământul tradițional spre cel de 

acasă, dar, trebuie valorificat fiecare aspect pozitiv al acestei situații 

pentru a asigura continuarea învățării, fluidizarea accesării informațiilor, 

accesarea tuturor resurselor educaționale aflate la distanța unui clik, dar 

fără a deteriora calitatea actului educațional în sine și a relațiilor sociale, 

existente în cadrul învățământului clasic. Autoritatea profesorului este în 

scădere, dar, tocmai acest trend trebuie să ne motiveze pe noi cadrele 

didactice, să facem apel la creativitate și la dezvoltarea și perfecționarea abilităților de manipulare și 

exploatare a resurselor aflate în mediul on-line.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE- O PROVOCARE A TIMPURILOR NOASTRE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR MAGHIARI HELGA ANTONIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 BAIA MARE, MARAMUREȘ 
 
Cu toții sperăm ca viața noastră și școala să se reia în condiții normale cât mai curând, chiar dacă ne 

vom mai confrunta cu condiții tranzitorii pentru o perioadă (încă) nedeterminată. Dar ar fi mare păcat să nu 
utilizăm cunoașterea, abilitățile acumulate în această perioadă și o parte din strategiile și metodele aplicate 
și care au funcționat. Asta este și părerea majorității profesorilor inovatori și a experților în educație din 
cam toate țările, care nu pledează pentru continuarea învățării exclusiv online ci doar pentru transferul 
metodelor, instrumentelor, abordărilor care pot aduce predarea clasică la nivelul cerințelor curente. 

Atunci când s-au închis școlile, am fost forțați să devenim creativi – și am învățat lucruri pe care le 
putem folosi atunci când ne vom întoarce în școli. 

Partea mea favorită din învățarea online a fost imaginea imediată a vieții pe care copiii au oferit-o 
prin discuții la începutul sesiunilor de Zoom ale orelor din fiecare zi. Au fost multe întrebări iar elevii au 
răspuns cu multă plăcere. 

Întrebările mai ușoare includ: Ce ai avut astăzi la micul dejun sau la prânz? Ce lucruri interesante ai 
făcut în cursul zilei? Întrebările mai grele includ: Ce este un lucru frumos pe care l-ai putea face (sau l-ai 
făcut) pentru cineva în timpul carantinei? Ce ai aflat/ învățat despre tine sau ceilalți în timpul cât ai stat 
acasă? Unii dintre ei, ce păreau elevi extrovertiți, au descoperit că le place să aibă timp să stea singuri și 
vice-versa. Unii elevi au descoperit că le place să gătească, iar alții au descoperit simțul umorului la frații 
lor. Și-au împărtășit unii altora idei legate de amenajarea camerei, creșterea animalelor de companie sau 
cărți citite. 

Înainte ca elevii mei să treacă în această primăvară la învățarea online, nu știam despre dragostea unui 
elev pentru bobocii de rață sau despre modul în care se raportează la surioara lui de 3 ani. Învățarea la 
distanță a permis acestor frânturi intime din viețile și procesele lor de gândire să aibă un loc, iar eu îmi fac 
griji că aceste momente nu vor mai avea loc prea mult atunci când, eventul, ne vom întoarce în clădirea 
școlii. Cu toate acestea, îmi dau seama că nu trebuie să se întâmple așa – așa că m-am gândit în ultimul 
timp la modalitățile prin care putem translata cele mai bune aspecte ale instruirii online către clasa fizică. 

Un alt avantaj al orelor online a fost faptul că elevul nu trebuie să participle la ore în sala de clasă, 
poate face munca de acasă. Prin urmare, există o economie în transport și, în plus, nu mai fac efort îndelungat, 
adeseori riscant (mulți parcurg distanțe mari până la școală în trafic aglomerat).  

Pe lângă aspectele legate de flexibilitate pe care le-am menţionat anterior, putem identifica un alt 
mare avantaj care poate că nu este vizibil imediat. Am observat acest lucru în cazul multor elevi, pe lângă 
abilităţile lingvistice, aceştia şi-au dezvoltat şi abilităţi tehnice sau de lucru cu dispozitive mobile sau 
platforme online, chestiune crucială în momentul în care ne aflăm. Copiii se obișnuiesc mai bine cu 
tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv (anterior, copiii de vârste mai mici erau 
obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin cu programele, browsingul și chiar 
utilizarea laptopului sau a computerului desktop). 

Pe de altă parte, în cazul vârstelor mici este foarte important contactul uman, iar tehnica modern (mai 
mult sau mai puțin) e nocivă. Există părerea că nu au nevoie copiii de școală online, ci de școala vieții, să 
învețe să coasă, să gătească, să grădinărească, etc., ceea ce iarăși este adevărat. Chiar dacă nu recunoaștem, 
ne confruntăm cu relația disfuncțională cu copilul nostru, cu educația pe care i-am dat-o, cu adevărurile 
(despre copilul nostru) pe care educatoarea, învățătoarea, profesorii ni le-au tot repetat, lucruri pe care 
izolarea le-a pus în evidență la modul imperativ. 
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Oricât de “malefică” este tehnologia, în ultima perioadă a fost o șansă de a merge înainte, de a mai 
rezolva din probleme. Folosirea tehnologiei face parte din ceea ce avem de făcut ca oameni: să transformăm 
răul în bine: să punem tehnologia să lucreze pozitiv pentru noi. Și sunt extrem de multe inițiative și proiecte 
care folosesc tehnologia pentru a face daruri de suflet. 

Lipsa de răbdare a copiilor la școala online vorbește despre lipsa voinței, despre needucarea 
rezistenței la frustrare, incapacitatea de concentrare ca urmare a needucării atenției, răbdării. 

Mulți copii pot fi atrași atât de mult de mediul online încât își pot găsi un real refugiu, iar lumea 
“reală” devine un loc mai puțin atrăgător, încep să aibă o viață mai mult “virtuală” decât “reală”. Atunci 
când această tendință este combinată cu elementul obsesiv natural manifestat de mulți copii mici, atunci 
aceasta poate deveni o problemă reală pentru părinți sau dascăli. 

În concluzie, aș putea spune că, la vârste mici (clasele primare unde profesez) interacțiunea umană 
este o bază esențială pentru creșterea și dezvoltarea copiilor iar tehnologia cu toate beneficiile indiscutabile 
își oglindește rostul în cazul vârstelor mai mari, după ce copiii vor fi dobândit anterior metode fundamentale 
de descoperire a informațiilor și de învățare, cum ar fi experimentele practice și cărțile, știut fiind faptul că, 
simplitatea resurselor cultivă imaginația. 
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ȘCOALA DE ACASA – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

 PROF. MĂLĂELEA IUSTINA 

PROF. FARCAȘ EMANUELA 
 

 Peste tot în lume, sistemul de învățământ actual pare să fie învechit. Așa că este normal să ne gândim 

și la alte opțiuni și să le punem în balanță cu școala tradițională. 

 Școala de acasă este o altă metodă de predare și învățare, nefiind utopică, așa cum s-ar crede. Hai sa 

privim avantajele si dezavantajele sale. 

Avantaje 

 Educația de acasă implica anumite libertăți. Copiii pot alege ce vor să învețe, cât vor, când vor. 

Noțiunile de bază sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârsta anume, ci când se simte pregătit. Familia 

își poate educa copilul conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intra în contradicție 

cu acestea. 

 O alta libertate este cea fizica. Atât copiii, cât și părinții, nu mai sunt constrânși de orarul școlii și pot 

petrece mai mult timp împreună, astfel, familia poate planifica în orice moment ieșiri educative, poate 

schimba materia oricând etc, nu numai că cei mici vor avea parte de o nouă experiență de învățare, dar 

aceste abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea vieții de familie. 

 Si, dacă tot vorbim de libertatea fizica, putem aborda și trezitul de dimineață, fiindcă nimănui nu îi 

place să se trezească „cu noaptea-n cap”, cu atât mai puțin copiilor. Școala de acasă le permite să doarmă 

mai relaxat, fără frica zilei următoare, fără teama că, din minut în minut, alarma de la ceas îi va trezii. 

 Homeschooling-ul mai oferă și o stare emoțională, prejudecăți, copii agresivi, competitivitate, 

presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întâlnite pe holurile scolii. Stima de sine a copiilor scade, iar 

învățatul ocupa locul doi, în favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere social. 

 Copiii care învață acasă nu mai au aceasta nevoie de a fi incluși, nu le mai este teama de ridicol și 

gândesc ce vor, nu ce li se impune. 

Dezavantaje 

În ceea ce privește școlarizarea de acasă, de obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, fie 

ele de timp, de bani, de emoții. 

Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat să înveti în afara școlii tradiționale. În 

primul rând, trebuie să știi care este programa școlară, ce anume li se cere copiilor să învețe. Trebuie să îți 

faci loc în programul tău pentru a învăța și tu, la rândul tău. 

În al doilea rând, părinții sunt plecați de dimineața până seara la serviciu, așa ca faptul că poți să înveți 

„când vrei” este o chestiune limitata, iar când un părinte singur decide să își învețe copilul de acasă, lucrurile 

devin cu mult mai complicate. O soluție ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru înseamnă că vei avea 
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cheltuieli suplimentare. Bun, să zicem ca nu apelezi la un meditator și nu ești singur în aventura de 

homeschooling, însă tot va trebui ca unul dintre părinți să renunțe la serviciu. Astfel, veniturile familiei vor 

fi substanțial mai mici. Chiar daca manualele se găsesc în bibliotecile gratuite, cu un singur salariu tot va 

fi mai dificil. 

Apoi, odată ce ai decis să rămâi cu micuțul tău acasă, trebuie să conștientizezi că veți sta împreună 

cam toata ziua. Daca ți se pare ca va fi obositor sau crezi că nu te vei simți bine să stai atâta timp cu cel 

mic, atunci școala de acasă nu e potrivita pentru tine. 

O alta problema ar fi cea a socializării. Ai putea sa mă contrazici, însă există o multime de centre si 

cluburi de activități, unde copiii își pot face prieteni. Corect, însă, la școală, elevii stau mai mult de o 

ora/două împreună. Experiențele prin care trec ii formează ca indivizi și îi apropie. 

De asemenea, daca ai un copil mai timid, nu este o decizie buna sa îl reții acasă deoarece, în viitor, îi 

va fi greu să se integreze în vreo colectivitate. 

La noi în țară școala de acasă este un program contestat și poate fi posibil doar în cazurile medicale 

foarte serioase în care copilul nu se poate deplasa. 

Pentru cei care pur si simplu doresc sa renunțe la sistemul tradițional, exista o „portiță”, în ceea ce 

privește reglementarea educației – „școala-umbrela” din străinătate. 

Aceasta este o instituție particulară, care primește înscrieri ale elevilor educați acasă contra unei taxe 

anuale. Copilul înscris la o astfel de școală este considerat de stat ca fiind școlarizat legal și poate fi oricând 

reintegrat în învățământul public sau privat, după o testare a cunoștințelor. În plus, acest tip de scoli 

eliberează foi matricole și alte documente școlare necesare. 
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ÎNVAȚAMANTUL ON-LINE, PROCES EDUCAȚIONAL LA DISTANȚǍ 
 

PROFESOR ȊNV. PRIMAR MǍLUȚAN NICOLETA-MARIA 
ṢCOALA GIMNAZIALǍ NR. 1 GHERLA 

 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

stilul nostru de viațǎ este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează 
din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, 
cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis.  

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Am considerat că soluția potrivită în aceasta perioadă este ca activitățile didactice sa fie continuate 
on-line, astfel încât elevii să aibă cât mai puțin de recuperat atunci când se reîntorc la școală, prin urmare 
m-am folosit de aplicația Teams de la Microsoft în care sunt înscriṣi toți elevii școlii noastre, unde am 
încărcat activități conform programei, curriculei naționale pentru clasa a IV-a. Zilnic am folosit și rețeaua 
de comunicare whatsapp, unde am ținut legǎtura ṣi cu pǎrinții copiilor din clasǎ. 

Ne-am propus să ținem o legǎtură cât mai apropiată cu elevii, astfel ȋncât să trecem cu bine peste 
acest moment dificil. Consider cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru 
este valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, 
așa cum ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 

Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, de aceea cȃteva recomandӑri pentru acest tip de învӑțare la distanță, proprie 
acestei perioade, ar putea fi: 

- asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care elevii 
adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii să 
poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;  

- monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, 
chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții 
elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

- evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

- evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 

- asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală (sau 
de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise. 

Așadar, în vremuri excepționale, educația la distanță devine o soluție viabilă. Și credem cӑ 
funcționează pentru că e pusă în slujba celor care își doresc să învețe. 
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FOLOSIREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN PREDAREA 
DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE LA 

CICLUL GIMNAZIAL 
 

PROF. MANEA BEATRICE LĂCRĂMIOARA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION GHICA” IAȘI 

 
Suspendarea cursurilor școlare începând cu data de 11 martie 2020 datorită pandemiei de CoViD-19 

a dus la o schimbare rapidă a modalității de realizare actului educațional. Indiferent de disciplina predată, 
cadrele didactice s-au văzut nevoite să descopere și să asimileze rapid o multitudine de instrumente digitale 
necesare pentru continuarea actului didactic în mediul online.  

Experiența școlii online constitue o provocare nu doar pentru cadrele didactice dar și pentru elevi care 
se găsesc în situația de a învăța să folosească rapid o diversitate de instrumente digitale utilizate de profesori 
în actul didactic.  

Învățarea online poate fi simplificată dacă la nivelul unității de învățământ se utilizează o singura 
platformă educațională pentru managementul claselor de elevi chiar dacă cadrele didactice pot folosi și alte 
instrumente digitale în actul didactic.  

Un instrument util în managementul claselor de elevi îl constitue aplicația Google Classroom oferită 
de Google prin pachetul Google Suite for Education. Aplicația Google Classroom poate fi folosită și fără 
activarea pachetul Google Suite for Education la nivelul școlii. Aceasta permite realizarea de materiale 
informative ce pot fi parcurse de elevi în ritmul propriu. Materialele realizate de profesor pot conține filme, 
prezentări PPT, imagini, diferite tipuri de documente (PDF, docx, etc), link-uri spre alte resurse 
educaționale. Aplicația poate fi folosită la realizarea de teme cât și la realizarea de teste de evaluare de orice 
tip prin intermediul Google Forms. Un alt avantaj al acestei aplicații este generarea unui catalog on-line 
care permite profesorului să noteze activitatea elevilor cât și elevilor să aibă o evidență a notelor obținute. 
Aplicația Google Drive permite profesorului să acceseze materialele realizate de pe orice dispozitiv 
conectat la internet iar elevilor le permite să își realizeze temele on-line (fișiere text, prezentări PPT, etc) 
fără ca acestea să fie stocate pe dispozitivul personal.  

Chimia, fizica și biologia sunt discipline ce presupun realizarea de experimente. În această perioadă 
dificilă extrem de utile au fost platformele ce permit realizarea de experimente virtuale precum 
https://phet.colorado.edu/, http://www.e-scoala.ro/ sau http://advancedelearning.com .  

Extrem de atractive și utile sunt filmele educaționale realizate de grupul Winschool sau cele realizate 
în seria de emisiuni Profesorii Trăzniți ce pot fi accesate gratuit pe youtube. Utile în studierea unor noțiuni 
de fizică la nivelul elevilor din ciclul gimnazial pot fi o serie de episoade din serialul de desene animate 
FixiKi ce pot fi accesate gratuit pe youtube. 

Lecțiile interactive, animațiile 3D, manualele digitale oferite de platforma www.mozawebb.com 
permit elevilor să înțeleagă mai ușor noțiunile studiate. O altă platforma ce conține o mare diversitate de 
animații 3 D este https://www.yenka.com/ utile în lecțiile de fizică, chimie sau biologie. 

Utilizarea jocurilor didactice și a unor exerciții cât mai interactive pentru verificarea cunoștințelor 
sau ca temă pentru acasă poate duce la creșterea gradului de retenție a noțiunilor studiate și mărirea 
interesului elevilor. Platforma https://learningapps.org/ permite profesorului realizarea de exerciții diverse 
și interesante pentru elevi (rebus, cursa de cai, asociere de noțiuni etc.) ce pot fi folosite atât în lecțiile față 
în față cât și ca temă. Un avantaj al acestei platforme îl constitue interfața în limba română care este extrem 
de prietenoasă și ușor de folosit atât de elev cât și de profesor. O altă platformă în limba română extrem de 
utilizată este https://asq.ro/.  
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Interesul elevilor la finalul unei lecții interactive poate fi mărit prin realizarea unei evaluări în timp 
real utilizând un test creat pe platforma https://kahoot.com/. O altă platformă ce permite realizarea unei 
evaluări atractive pentru elevi este https://www.menti.com/.  

Manualele digitale accesibile pe platforma https://www.manuale.edu.ro/ sunt un alt instrument digital 
extrem de facil. 

Deși instrumentele digitale sunt extrem de diverse și numeroase utilizarea acestora trebuie făcută o 
dată cu instruirea elevilor în utilizarea acestora. În lumina acestui fapt cadrul didactic trebuie să facă o 
selecție obiectivă a intrumentelor digitale pe care la va folosi în actul didactic. Pentru realizarea unei învățări 
online de succes este recomandată respectarea câtorva reguli simple:  

- Menținerea unui echilibru între lecțiile față în față prin intermediul unor aplicații video precum 
Zoom, Google Meet, etc și sarcinile de învățare individuală;  

- O selecție obiectivă a noțiunilor de conținut corelate cu aplicații atractive, interactive și bine 
realizate;  

- Sprijinul părinților care pot asigura o disciplină și o rigurozitate ce este mai greu de respectat uneori 
de către elevi în condițiile școlii de acasă. 

Creativitatea, răbdarea, curiozitatea sunt câteva dintre trăsăturile care ar trebui să caracterizeze atât 
profesorul dar și elevul în această periodă dificilă și plină de provocări.  
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CAND CLASA ESTE ACASA. CUM SA ADUC ECHILIBRU ȘI LINIȘTE 
PENTRU ELEVII MEI? 

 
PROF. MANEA CLAUDIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”CRIȘAN”, CRIȘCIOR, HUNEDOARA 
 
Acasă înseamnă în aceste săptămâni și clasă și casă. 
Din cauza faptului, că interacțiunea elevilor cu profesorii, colegii, prietenii la școală, cât și rutina 

zilnică a unui orar firesc de școală au fost întrerupte, acum există nevoia ca acestea să fie compensate. De 
aceea, profesorul are un rol important în a menține o parte din această rutină și compensare: poate contribui 
la starea de bine a elevilor. 

Explic elevilor mei de clasa a IV-a realitatea pe care o trăim. Răspund la întrebările lor calm. Este 
un context în care elevii să aflate mai multe despre sistemul imunitar, despre cum funcționează acesta, dar 
și despre diferențele dintre virusuri și bacterii. Îmi pregătesc din timp răspunsuri solide din punct de vedere 
științific și le adaptez vârstei lor (de ex. folosind imagini, povești), păstrând un ton încrezător că vom depăși 
cu bine situația. 

Păstrez un focus pe pozitiv. Am mereu în gând să aduc în „sala de clasă” calmul, liniștea, gândirea 
rațională. Mă străduiesc să nu transfer elevilor panica sau îngrijorarea excesivă. 

„În comunicarea on-line cu elevii, cadrele didactice îi pot ajuta emoțional pe aceștia în multe feluri, 
atât direct - prin mesajele transmise copiilor, cât și indirect - prin atitudinea pe care o au față de copii și față 
de situația de izolare. Folosirea umorului în comunicarea cu elevii, comunicarea rațională și calmă în 
momentele tensionate (de exemplu, când un elev este frustrat pentru că nu înțelege o explicație), 
disponibilitatea de a vorbi cu elevii și despre emoțiile prin care trec aceștia, răbdarea și exprimarea afecțiunii 
față de ei („Mi-e dor de voi!" sau „ Abia aștept să ne vedem!") pot face minuni pentru confortul emoțional 
al copiilor de orice vârstă.” Gabriela Alamă, Expert parenting  

Rutina și calendarul activităților din agenda personală ne vor ajuta pe toți să facem față provocării de 
a fi în casă. Mă gândesc ce activități off-line asociate activităților școlare pot să le ofer elevilor mei pentru 
ca aceștia să nu se plictisească excesiv. 

Contează și starea mea de bine. „Oricât de dificil este pentru cadru didactic, el este cel care poate 
modela starea de spirit a elevului. Copilul „va simți” cum este profesorul în această situație și se va 
comporta în consecință. Pentru ca lucrurile să fie cât de cât echilibrate este important ca profesorul să se 
ocupe și de starea sa emoțională. Este foarte ușor ca, în această avalanșă de schimbări majore în rutina 
adulților și, odată cu creșterea sarcinilor zilnice (nu este ușor să lucrezi de acasă când ești și părinte sau 
când trebuie să înveți atâtea instrumente online, de exemplu), să te simți copleșit. De aceea, este important 
ca și cadrul didactic să își acorde timp pentru a se calma, relaxa, mișca, chiar și numai pentru câteva minute, 
să-și ia pauze de reechilibrare.” Cristina Honcioiu, Psihopedagog. 

Apelez la creativitate. În această perioadă le propun jocuri și activități despre emoții, încurajându-i 
să țină un jurnal al emoțiilor sau să își exprime emoțiile prin artă. 

Exersez și umorul. Un lucru foarte important în aceste momente este și veselia, momente în care 
adulți și copii, deopotrivă râd, se bucură împreună, iar acestea pot fi provocate și pot deveni o rutină în 
această perioadă. Distribui filmulețe amuzante, le propun lor activități amuzante împreună cu membrii ai 
familiei, jocuri cu animalul de companie. 

Trăim vremuri dificile și, de multe ori, nu ne descurcăm așa cum ne-am dori. Este important, însă, să 
ne amintim că facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a depăși aceste momente și să rămânem încrezători 
că, împreună, chiar le vom depăși. 
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TOTUL VA FI BINE! ŞCOALA ESTE LA TINE! 
 

PROF. MANEA GEORGIANA 
 
 Începutul lunii martie 2020 a venit cu o schimbare majorã în întreaga lume din cauza pandemiei 

provocatã de rãspandirea virusului Covid-19. Astfel, în ceea ce priveşte domeniul educaţiei, dupã 
închiderea şcolilor ca mãsurã necesarã pentru a stopa rãspândirea virusului, Ministerul Educaţiei a adoptat 
învãţarea on-line ca modalitate de a asigura continuitatea pedagogicã. 

 Aşa cum era firesc, cadrele didactice s-au supus acestor hotãrâri şi fiecare s-a mobilizat cum a 
considerat mai bine pentru a continua demersul pedagogic şi pentru a duce la bun sfârşit acest an şcolar.  

 In ceea ce mã priveşte, pentru asigurarea continuitãţii pedagogice, încã de la începutul perioadei de 
izolare am cãutat cele mai bune variante de canale de comunicare, platforme on-line, de site-uri utile şi 
interactive care sã aducã un beneficiu procesului instructive-educativ şi care sã se potriveascã 
particularitãţilor individuale şi de varstã ale elevilor mei. Aşadar, pentru fiecare clasã din încadrare, pentru 
comunicarea asincrona am creat o clasã virtualã pe GoogleClassroom, un grup Whatsapp şi o clasã pe 
Classdojo. Unele clase au ales GoogleClassroom, clasele mai mici au ales Classdojo, pentru designul 
colorat şi animat, iar cele mai multe clase au ales grupul Whatsapp. Pentru comunicarea sincronã am folosit 
aplicaţia Zoom, foarte eficientã prin faptul ca am putut partaja elevilor tabla interactivã Openboard şi toate 
materialele utilizate pentru a le vedea în timp real. In ciuda eforturilor comune de asigurare a continuitãţii 
pedagogice, trebuie sa fim conştienţi de toate problemele apãrute în desfãşurarea activitãţii instructiv-
educative. 

 Activitatea pedagogicã din perioada pandemiei a fost o activitate ce a pus accentul, bineînteles, pe 
utilizarea mijoacelor moderne de comunicare. Pentru o excelentã desfãşurare a activitãţii didactice ar fi fost 
nevoie de asigurarea de dispozitive pentru toţi elevii, însa ştim cu toţii ca acest lucru nu a fost posibil şi cã 
sistemul de învatamant românesc nu a fost pregãtit pentru o astfel de alternativã a predãrii, învãţãrii şi cu 
atât mai mult în ce priveşte evaluarea. Insã, fiecare beneficiar al actului educativ a participat aşa cum a 
putut pentru a finaliza anul şcolar in conditii de siguranţã în ce priveşte sãnãtatea. Pentru elevii care nu au 
dispus de mijloace şi instrumente tehnice necesare desfãsurãrii activitãţii on-line, am folosit ca metodã de 
comunicare convorbirea telefonicã şi mesajele text. Aşadar, din cele expuse apare ca primã problemã 
inegalitãţile între elevi, având în vedere cã transmiterea cunoştinţelor nu s-a realizat în acelaşi mod pentru 
toţi elevii, fãrã sã mai vorbim despre cazurile în care comunicarea între şcoalã si elevi probabil ca nu s-a 
realizat sub nicio forma. 

 De asemenea, o altã problemã în desfãşuarea lecţiilor on-line a aparut ca urmare a dezinteresului 
elevilor pentru participarea la acest tip de activitate. Dezinteres care poate avea ca sursã fie lipsa unor reguli 
clare în ce priveste participarea, fie lipsa monitorizãrii şi stimulãrii de cãtre pãrinţi pentru a participa, fie 
lipsa capacitãţii de autodisciplinã si autoorganizare, fie lipsa timpului sau inexistenţa unor criterii clare de 
evaluare. 

 In desfãşurarea lecţiilor on-line incapacitatea organizãrii programului de lucru de cãtre elevi, astfel 
cã nu reuşesc sã gestioneze singur sarcinile de lucru primite si abandoneaza rezolvarea acestora, reprezintã 
o altã carenţã a activitãţii on-line. Elevii au nevoie de întrebãri ajutãtoare, de informaţii suplimentare în 
rezolvarea sarcinilor de lucru şi în momentul în care ei sunt lãsaţi singur în faţa acestor cerinţe, se blocheazã, 
renunţã şi îşi pierd interesul. 

 O altã problemã foarte importantã în desfãşurarea activitãţii educaţionale consider cã o reprezintã 
lipsa contactului direct dintre profesor şi elev având în vedere cã indiferent de modalitatea de comunicare 
aleasã, sinron sau asincron, contactul direct lipseşte. Un exemplu în acest sens îl reprezintã întâlnirile on-
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line prin intermediul aplicaţiei Zoom, prin care deşi comunicam sincron cu elevii, unii dintre aceştia având 
camerele oprite participau sau nu la activitate. 

 Consider cã activitatea instructiv-educativã on-line deşi prezintã o serie de probleme sau mici 
neajunsuri este singura alternativã în cadrul unei situaţii precum aceasta pandemie, fiind o modalitate de 
realizare a continuitãţii pedagogice. Insã, aceasta alternativã trebuie sã fie îmbunãtãţitã şi eficientizatã 
pentru toţi beneficiarii educaţiei. De asemenea, sunt de pãrere cã sistemul de învãţamânt românesc nu poate 
asigura singur o eficientizare a acestei alternative, fiind nevoie de o colaborare cu multe alte domenii din 
partea cãrora este nevoie sã se asigure suport, resurse, mijloace şi metode eficiente în realizarea unui 
învãţãmânt on-line de calitate. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

ȘCOALA ÎN TIMPUL PANDEMIEI 
 

LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU-GIURGIU 
PROF. MANEA MIHAELA ANTOANELA 

 
„Scopul educației este de a înlocui o minte goală cu o minte deschisă.” Malcom Forbes  
  
 La nivel mondial, pe fundalul pandemiei, totul s-a oprit . Proiecte amânate, vacanțe anulate, locuri 

de muncă desființate, școli închise, distanțare fizică și socială. Atât școala cât și unele locuri de muncă ale 
parinților s-au mutat acasă. 

 Profesorii au fost provocați să se adapteze, să se mobilizeze, să-și folosească toate cunoștințele 
acumulate de la cursurile de formare și webinarii și să transmită un mesaj important elevilor: școala și 
învățarea continuă și dincolo de porțile școlii. Unii dintre noi am fost autodidacți, am urmarit tutoriale 
pentru a învăța sa folosim platformele on-line și chiar am reușit, am organizat întâlniri pe ZOOM și 
Microsoft Teams, am încarcat materiale și teme pe 24edu și chiar am creat quizz-uri pe Kahoot pentru a 
verifica cunoștințe și a obține feedback din partea elevilor. Nu a fost ușor, dar a fost un prim pas spre un 
învățământ altfel, modern, adaptat la nevoile și schimbările actuale, un pas făcut cu sacrificii și provocări: 
lipsa instrumentelor de predare-învățare- evaluare on-line și a materialelor în format digital. Am petrecut 
foarte mult timp documentându-mă, cautând, adaptând, pregătind și încărcând materiale. Constant am 
verificat teme, zeci de teme și fișe de lucru individual oferind explicații și corectând greșeli; era ca și cum 
aș fi corectat teste in fiecare zi. Activitatea didactică mi-a acaparat toata ziua epuizându-ma atât fizic cât și 
psihic. O alta provocare a fost gestionarea timpului alocat lecției și motivarea elevilor de a se implica și 
participa activ la aceste lecții. La toate aceste se mai pot adauga și factorii independenți de voința mea: 
conexiunea slabă la internet/ lipsa semnalului/lipsa conexiunii la internet, lipsa unui laptop/ calculator sau 
mai mulți frați folosind același laptop, platforme care funcționează greoi sau se blochează din cauza 
numărului mare de utilizatori, foșnete și zgomote pe fundal care intrerup lecția și îi face pe elevi sa fie 
distrași de la activitatea in sine. 

Dar nu doar noi, profesorii, am fost provocați, ci și elevii. Elevii au fost profund afectați. În primul 
rând emoțional: lipsa prietenilor, lipsa colegilor de clasă, lipsa interacțiunilor față-n față, lipsa practicării 
diferitelor activități recreative în aer liber, presiunea anilor terminali, incertitudinea finalizării acestui an 
școlar, nevoia de a se simți liberi, lipsa instrumentelor de lucru on-line, toate acestea au afecta negativ 
adolescenții. 

Educația nu are frontiere; ea se poate desfășura într-un mediu academic, dar și într-un mediu informal. 
Important este să iți dorești să te educi și să te lași educat. Educația trebuie să reprezinte o prioritate în viața 
fiecăruia, ea fiind cea care dezvoltă personalități, șlefuiește caractere, formează oameni care pot schimba 
lumea. 
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ACTIVITATEA FIRMEI DE EXERCIȚIU CONTINUA ȘI  

ÎN ȘCOALA ON – LINE 

 

PROF. MANOLACHE ANIȘOARA 

COLEGIUL VASILE LOVINESCU 
 

În cadrul Colegiului Vasile Lovinescu din Fălticeni, colegiu cu tradiţie în învăţământul sucevean, ce 

promovează modernizarea procesului de învăţământ prin adaptarea continuă la cerinţele şi nevoile socio-

economice şi culturale, cadrele didactice din aria curriculară Tehnologii - profilul servicii au implementat 

acest model inovator pentru predarea disciplinelor de specialitate - firma de exercițiu încă din anul 2007. 

Instruirea prin firma de exerciţiu este foarte apreciată de către elevi, aceştia putându-şi dezvolta abilităţile 

practice, se lucrează în echipă - lucru care face apel la calităţi precum spirt de răspundere, capacitate 

organizatorică, exactitate, acurateţe, pricepere de a rezolva conflicte. Se aplică în practică cunoştinţe din 

diverse domenii, precum contabilitate, marketing, drept, finanțe, statistică și analiză economică, 

informatică, educație antreprenorială, ştiinţe sociale, şi altele, ceea ce înseamnă că activitatea în cadrul unei 

Firmei de exerciţiu solicită o muncă şi o calificare suplimentară şi susținută. Se studiază şi se aplică normele 

prevăzute pentru activitatea Firmei de exerciţiu (legi, hotărâri de guvern, ordonanţe de guvern, standarde 

de calitate, Standarde europene). Profesorii și elevii sunt conectați permanent la mediul real de afaceri și 

țin pasul cu toate transformările survenite în plan național sau european. Până nu demult elevii își prezentau 

planul de afaceri, își promovau firma, efectuau tranzacții, prin participare directă la competiții și concursuri 

locale, regionale, naționale și internaționale precum: Competiţia Business Plan, Competiţia marca de 

Calitate, Topul Firmelor de exerciţiu, Târguri regionale, naționale, internaționale.  

În prezent, când școala a devenit altfel - școala de acasă această metodă de predare învățare s-a dovedit 

a fi foarte eficientă și în mediul on-line. Elevii au continuat să încheie contracte, să facă tranzacții, să-și 

promoveze produsele on-line pe situl creat de ei pentru firmă, să țină contabilitatea firmei și să participe 

indirect la competițiile de profil. 

 Metoda Firma de exerciţiu reprezintă o concepţie modernă de integrare şi aplicare transcurriculară a 

cunoştinţelor, formare de abilități și creare de atitudini necesare tinerilor absolvenți, pentru un start 

profesionist în inițierea și dezvoltarea unei afaceri proprii. Este o metodă de abordare a procesului de 

predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite 

de elevi în pregătirea profesională, utilizată cu precădere la profilul servicii din aria curriculara Tehnologii. 

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial, care 

se realizează prin familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale prin simularea 

operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri, perfecţionarea limbajului de 
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afaceri. Implementarea acestei metode de învățare este justificată de necesitatea dezvoltării la elevi de 

competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de 

probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-

organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, joc de rol, flexibilitate. 

Consider că utilizarea metodei - Firma de exerciţiu și în școala de acasă, on - line a menținut viu 

interesul elevilor pentru domeniul economic, pentru dinamica acestuia în orice împrejurări. S-a pus accentul 

pe necesitatea imperativă a existenței a unui Plan de management a riscului ca o componentă esențială a 

Planului de afaceri al oricărei firme care să asigure funcționarea acesteia și în situații de criza, asemenea 

celei pe care o traversăm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie  

1. Ghidul firmelor de exerciţiu - CNDIPT – ianuarie 2012  

2.  www.roct.ro 

 

126



ŞCOALA ONLINE-SCOALA DE ACASA 
 

PROF. MANOLACHE ELENA RADA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR 25, TIMISOARA 

 
 Pandemia de coronavirus a mutat școala acasă și pe internet. Noi, profesorii, nu am fost pregătiți 

pentru a face învățământ la distanță, educație folosind tehnologia online. Este o mare diferență între 
activitatea de învățare în clasă, față în față, și cea care are loc în spațiul virtual. Chiar dacă suntem bine 
echipați cu intenţii bune şi cu diplome, trebuie să facem o schimbare majoră de paradigmă. Și constatăm 
că nu deținem competențele respective. În condițiile în care lucrăm mai mult decât de obicei pentru a 
compensa inconveniente inerentei transpunerii într-un cadru nou a activităților didactice, noi, profesorii 
regândim situațiile de învățare și punem mai mult accent pe calitativ, pe progres școlar autentic și pe 
interacțiunea și implicarea elevilor, toate acestea se arată într-un document postat pe site-ul Universității 
din București, în care sunt prezentate concluziile cercetării.  

Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: 
comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare, 
monitorizarea ritmului învățării, feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor, 
explicații pentru înțelegerea conceptelor, relațiilor, fenomenelor, consiliere individuală.Pentru a susține 
activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc cel mai frecvent aplicații simple pentru 
comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger (91% – medie de 3, 
66 pe o scală de 4) sau chiar apeluri telefonice (83% – medie de 3, 34). Pe locurile următoare se situează: 
utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, 
biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps 
etc. (medie de 2, 82), apoi platformele specializate de elearning (2, 6) și aplicațiile pentru apeluri video/ 
videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams (2, 48).Un procent de 77% dintre elevii cu rezultate 
bune și foarte bune reușesc să parcurgă curriculumul de trunchi comun conform planificărilor preexistente. 
Mult diferit stau lucrurile cu elevii cu rezultate slabe, care, în opinia profesorilor, reușesc doar în proporție 
de 50% să țină pasul. 

 
Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 

lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare (64%), dificultăți de ordin tehnic 
– platforme care trebuie instalate, care nu funcționează (62%), lipsa suportului pedagogic pentru realizarea 
de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: (58%), lipsa instrumentelor 
potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor (57%), lipsa conținutului educațional (resurse 
digitale) în domeniul disciplinei (57%), lipsa unui computer suficient de performant (56%) și lipsa timpului 
necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale (54%).Pe de altă 
parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți tehnice – conectare 
complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de programe suplimentare 
(73%), lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii (71%), nivelul insuficient al competențelor 
digitale (68%), lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart (65%), lipsa unui program bine structurat, 
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determinând sincope în învățare (65%), lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor (65%), 
acces limitat la Internet (64%), lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților 
(59%).Cadrele didactice participante la investigație sunt deopotrivă din mediul rural și din mediul urban, 
distribuiți proporțional pe niveluri de învățământ. Nivelul de utilizare a tehnologiei este mediu pentru 53% 
dintre aceștia. Doar 4% se declară începători în utilizarea instrumentelor și resurselor digitale. Oricum, în 
această perioadă, pentru ședințe și discuții cu colegi cadre didactice, sunt nevoiți să utilizeze grupuri de 
discuții asincrone, cum ar fi Whatsapp (94%), apel telefonic (75%), email (72%) și videoconferințe prin 
Zoom, Webex, Skype, Meet etc. (58%). Iar pentru managementul claselor și al activităților de învățare, 
aproape trei sferturi utilizează platforme de elearning precum Google classroom (68%), Moodle (3%), 
Edmodo (3%), Easyclass (2%). 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

 PROF. INV. PREȘC. MARALOIU LUIZA-MARIA 
 GRADINIȚA CU P.P. ,,MICUL PRINȚ” NR. 22, BRAȘOV 

 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă care 

s-a extins mai multe săptămâni, profesorii din România au fost provocați să se adapteze rapid.  
Învățarea a continuat dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor. Astfel preșcolarii 

și educatoarele de la, Micul Prinț” au colaborat prin intermediul paginii oficiale de facebook a grădiniței, 
prin site-ul oficial al instituției și prin grupurile de whatsapp ale părinților. Au fost postate zilnic, pe paginile 
și pe site-ul grădiniței, sugestii de activități pe care copiii să le poată realiza acasă, sub îndrumarea părinților 
/ tutorilor, iar rezultatele activităților au fost trimise educatoarelor grupelor în format digital (fotografii, 
filmulețe) și au fost postate la fiecare final de săptămână pe pagina grădiniței. 

Voi prezenta mai jos un exemplu de activitate pe care copiii de la grupa mare au realizat-o acasă 
împreună cu părinții. 

 
o Săptămâna: ,,Mijloace de transport pe apă” 
o Tema: ,,Barca pe valuri” 
o Comportamentul urmărit: Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, 

specifice vârstei. 
Domeniul 
experiențial  

Categoria de 
activitate 

Sarcina de lucru Materiale necesare & linkuri utile  

Domeniul om 
și societate  

Proiect 
tematic 
Activitate 
practică 

Cu ajutorul 
părintelui 
copilul 
pliază/îndoaie 
hârtia pe etape, 
conform 
modelelor din 
atașament sau 
urmărind link-
ul. Dacă dorește, 
copilul poate 
decora barca cu 
creioane 
colorate.  
 
 
Dacă există 
posibilitatea, 
copiii ar fi 
încântați să vadă 
cum plutește. 
 

Hârtie albă/colorată, creioane colorate 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C1DMJmqlSql 
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 Sugestie pentru succesul activității/ implicarea părinților: 
 ,,Dragi părinți, ajutându-i pe copii să confecționeze bărcuțe din hârtie, vă veți aminti și dv. de 

copilărie. Nu e greu. Așteptăm să îi vedem pe cât mai mulți jucându-se cu ele. Copiii ar fi încântați să vadă 
cum plutesc.” 

- Părintele supraveghează activitatea copilului și îl ajută dacă este cazul.  
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DE LA SALA DE CLASA LA ȘCOALA DE ACASA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARC AURICA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI 

 
După cum știm, cu toții am trecut o perioadă fără precedent care și-a pus amprenta atât asupra 

activității didactice, căt și a elevilor, asupra stării lor emoționale, psihice. Până acum profesorii din nicio 
țară nu s-au confruntat cu situația de a întrerupe cursurile la grădinițe și școli pentru o perioadă atât de lungă 
și de a desfășura activitatea exclusiv de la distanță. Niciun educator, indiferent de cât de bun sau 
experimentat este, nu a fost pregătit pentru acest lucru. A fost nevoie să ne unim forțele și să căutăm cele 
mai potrivite metode, mijloace, căi, pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, și care să se preteze 
situației existente. Cadrul didactic este în primul rând un manager al acestuia și prin imaginație și 
creativitate poate și trebuie să-l facă să fie eficient, atractiv, stimulativ. 

 Utilizarea mediului virtual ca mijloc didactic a fost cea mai potrivită alegere a momentului, pentru 
ca educația să se deruleze în condiții de siguranță pentru cei implicați. Însă, predarea online eficientă nu 
înseamnă doar preluarea conținutului lecției și transmiterea lui folosind tehnologia. Mediul online de 
învățare vine cu provocări și resurse specifice, care presupun ca atât profesorii, cât și elevii să se adapteze 
și să iși schimbe modul de lucru. Din pacate, încă nu există un curs de „pedagogie online”, dar totuși există 
ghiduri și recomandări realizate de universități care au implementat predarea online de mai mult timp. 

Ne-am informat, am ales cea mai potrivită cale de a continua activitatea. Metodele de predare aplicate 
în clasă au un puternic efect asupra calității educației. Practic, mult din calitatea actului învățării atârnă pe 
umerii dascălilor, aproximativ o treime din succesul învățării depinde de comportamentul profesorului. 
Așadar, relația pe care profesorul o dezvoltă cu elevii săi are o mare importanță atât în mod tradițional, cât 
și în mediul online. Platforma folosită mi-a permis să-mi creez propria clasă, să invit elevii, să refac și 
păstrez relația emoțională cu cei mici, să organizez activități atractive, care să respecte particularitățile de 
vârstă și individuale ale elevilor, am folosit strategii flexibile care-au permis atingerea competențelor vizate, 
alocarea temelor pentru acasă și exerciții pentru lucru individual, cât și urmărirea progresului fiecarui elev. 

Din experiența noastră am observat cât de important este să stabilim o rutină a lecțiilor online, deși 
puțin diferită de cea avută în sala de clasă. Rutina oferă siguranță atât elevilor cât și profesorilor, făcând 
astfel mai ușoară trecerea. De asemenea, după primele ore online ne-a fost evidentă nevoia unui set de 
reguli pentru învățarea online. Primele ore, ne-au încurajat să contractăm cu elevii noștri reguli ca: 
punctualitate și materiale pregătite, microfonul pe mute, atenție la cine vorbește pentru a nu ne suprapune, 
vestimentație decentă și atenție la limbajul folosit. 

Pașii unei lecții rămân aceiași, însă pe partea de conținut reușim să livrăm mai puțin decât o putem 
face în sala de clasă. Bineînțeles, vârsta elevilor cu care interacționăm este esențială aici. Este utilă folosirea 
materialelor vizuale, videoclipuri, desene, învățarea prin joc, etc. În toată această perioadă am pus accentul 
pe consolidare, recapitulare, învățare prin explorare și activități practice. Am adaptat informația astfel încât 
să fie foarte scurtă, clară și activitățile să nu le ceară elevilor să fie prea multe ore prezenți în fața ecranului. 
Am scos disciplinele din sala de clasă și le-am dus în viața de zi cu zi, astfel că elevii și-au testat cunoștințele 
cu lucrurile care pot fi găsite într-o casă: cum ar fi să descopere masa și volumul unei portocale, să 
manevreze cratițele din bucătărie pentru a descoperi materialele izolatoare de căldură de pe mânerele 
acestora. Temele au fost puține și scurte, mai mult practice, realizate chiar în colaborare cu părinții. 

Am folosit uneori și materiale video în care am înregistrat prezentarea teme ce urma a fi predată, 
pentru o mai bună înțelegere. Dar, la fel ca atunci când învață în clasă, nu toți copiii vor înțelege explicațiile 
profesorului din prima încercare. De aceea, este important ca elevii să poată descărca imaginile și 
materialele video folosite de profesori în timpul lecției, pentru a reveni la ele după încheierea acesteia. De 
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asemenea, transcrierea conținutului audio (explicațiile oferite verbal de catre profesor fie live, fie în 
materiale video inregistrate) este esențială pentru învățarea online eficientă. M-am preocupat de asigurarea 
unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care elevii au adresat întrebări 
și am omis un așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii să poată oferi clarificări 
specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină. Am evitat, cu excepția cazului în care au fost programate 
cu atenție și limitate, conversațiile on-line îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă. 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea, susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele 
proprii pentru a fi autodidacți, de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de 
capacitatea de a fi autodidact. 

Am adaptat activitățile, am implicat și părinții, am colaborat mult cu aceștia în această perioadă pentru 
educația celor mici. Părinții au petrecut timp de calitate cu cei mici în realizarea lucrărilor în offline. Am 
dezvoltat în felul acesta relații între școală și familie, părinții au înțeles mai ușor și au empatizat mai mult 
cu efortul nostru, al cadrelor didactice. Consider că, se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții 
pot explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la 
adulți. 

Adaptarea la predarea în online încurajează și profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 
materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat 
cursuri online și înainte, și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să 
împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin.  

A fost important să îi ținem în continuare aproape pe copii implicați în activități de învățare în această 
perioadă, astfel încât în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după 
o perioadă lungă de timp petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-i ții implicați 
pe copii. Dar nu este imposibil. 

Predarea online este o provocare pentru copii, pentru parinti si pentru cadrele didactice. Ajută, însă, 
o atitudine deschisă și flexibilă, pentru a evalua corect ce funcționează și ce nu, pentru a încerca idei noi și 
pentru a învăța din experiența altor cadre didactice. Această perioadă a avut avantajele ei, ca cele legate de 
noutatea acestei realităţi, fiind o experienţă inedită, având un farmec ataşat, a fost o invitaţie de nerefuzat 
pentru copiii nativi digital. Au fost însă și dezavantaje cum ar fi imposibilitatea participării tuturor copiilor, 
neavând cele necesare, lipsa apropierii fizice şi oboseala psihică cauzată de expunerea îndelungată la ecran. 
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 EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: ȘCOALA ALTFEL! 
 ȘCOALA DE ACASA!  

 
PROFESOR INV. PRIMAR: MĂRCULEȚ TATIANA MIRELA 

ȘCOALA PROFESIONALA LESPEZI 
LOCAȚIA ȘCOALA GIMNAZIALA HECI 

 
 Dacă la ciclul gimnazial și liceal elevii au deja deprinderi și instrumente utile pentru activitatea on-

line, exersate în cadrul lecțiilor de informatică și TIC, la ciclul primar elevii sunt începători în această 
privință. Am fost luați prin surprindere cu toții și ne-am trezit, cu mic, cu mare, în situația de a realiza așa-
numita „ Școală de acasă”. 

 Așadar, simultan 2 clase-CP și Clasa I, copii de la țară, fără prea multe dispozitive care să faciliteze 
o bună legătură audio-video, părinți cu servici sau cu grija treburilor din gospodărie....așa am pornit pe 
acest drum necunoscut: drum cu obstacole nenumărate, cu suișuri și coborâșuri, cu sacrificii enorme atât 
din partea mea cât și a părinților și chiar fraților și surorilor.Satisfacția a fost însă mare când, la capătul 
drumului, toți-învățătoare-elevi-părinți- am fost așteptați de o experiență frumoasă, de multe cunoștințe și 
deprinderi legate de acest tip de învățare „la distanță”; 

 La început ni s-a părut ca o glumă, ca o joacă, având în vedere că nu era strict obligatoriu să 
continuăm învățarea de acasă; dar după vacanța de primăvară, când „Școala de acasă” a prins contur și 
a devenit obligatorie, am luat în serios totul și am trecut la treabă! 

 Până la vacanța de primăvară, inclusiv în săptămâna„Școala altfel”, am păstrat legătura cu elevii 
mei-6 din CP și 18 –Clasa I, și cu părinții acestora prin intermediul grupurilor de WhatsApp și Messenger 
create de la începutul seriei. Oricum, fiind copilași de 7-8 ani, legătura cu ei s-a făcut prin intermediul 
părinților. 

 S-a stabilit la nivelul școlii să utilizăm aceeași platformă de lucru cu elevii noștri-și așa d-na director 
a făcut procedurile corespunzătoare și ne-am conectat la platforma ADSERVIO. Nu am îndrăznit să încep 
activitatea pe această platformă înainte de vacanța de primăvară; dar imediat după aceasta am trecut la 
fapte: am trimis codurile de acces părinților, i-am dirijat pas cu pas în vederea conectării acestora la 
platformă;în tot acest timp, până s-au conectat aproape toți și am putut începe activități propriu-zise aici, 
am realizat activități pe grupuri de câte 7-8 pe grupul de messenger denumit„ Clasa Românașilor”. 

 Am folosit cu succes și alte platforme de învățare care au conținuturi și pentru învățământul primar, 
ca de exemplu ȘCOALA INTUITEXT. De aici am folosit cu suuces materialele de predare gata realizate-
cu lecții animate, jocuri, experimente, teste de evaluare.etc. 

 Cum am procedat concret, cum decurgea o zi de activități la ambele clase? Am creat un fel de rutină 
zilnică; elevii s-au obișnuit cu modul de lucru și totul mergea din ce în ce mai bine. Cu o zi înainte stabileam 
cu care claă voi începe:O zi începeam cu CP, următoarea cu Clasa I. Pentru că cei de la pregătitare erau 
mai somnoroși, am stabilit să încep mai des cu clasa I. La fiecare clasă, ziua debuta cu câteva discuții 
gen”Întâlnirea de dimineață”, cunoscuta activitate de la începutul unei zile de clasa pregătitoare, I sau a 
II- a. Apoi încercam să respectăm cât de cât orarul; când consideram că se poate face o activitate cu 
ambele clase odată, lucram cu copilași din ambele clase. Oricum, nu reușeau să intre toți, din motive 
diverse: lipsa internetului, lipsa telefonului mamei(majoritatea foloseau telefonul, puțini aveau un PC), 
singurul dispozitiv din casă era folosit de un frate sau o soră mai mare, care avea prioritate...și multe alte 
motive. Dar, ei anunțau că nu pot participa, urmăreau temele care trebuiau făcute, studiate, pentru 
următoarea activitate (teme postate pe platforma de lucru sau pe mess) urmând apoi să posteze aceste 
teme. Și așa derulau, zi de zi, de la ora 9:00 pânâ pe la 13-13.30 alternativ sau concomitent, activități 
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frumoase de comunicare, matematică și explorarea mediului, muzică și mișcare.Temele postate primeau 
feedback imediat iar la nevoie indicații de remediere. 

 Au fost săptămâni grele chiar foarte grele, deoarece vorbeam foarte mult, explicațiile erau atât 
pentru copii cât și pentru părinți. Copilașii au prins drag de Școala de acasă și mă solicitau foarte mult;de 
multe ori, depășeam cu mult programul, de dragul lor, de plăcerea lor. 

 Și numai lecții propriu-zise s-au făcut, ci și activități recreative, sărbătorirea unor zile de naștere, a 
zilei de 1 Iunie, a zilei Pământului, a tatălui și chiar concursuri în sistem on-line („Amintiri din copilărie”). 

 Sfârșitul de an școlar a fost unul de succes, cu o festivitate on-line, când fiecare copilaș a pregătit o 
surpriză pe care a prezentat-o în direct, cu diplome trimise fiecărui copilaș, de la unele concursuri (din 
perioada când erau la școală), pentru absolvirea clasei pregătitoare, pentru sfărșitul clasei I, pentru modul 
de implicare în activitatea on-line-atât a copiilor cât și a părinților, fraților și chiar bunicilor.  

 Pentru menținerea unei bune relații cu copiii, pentru a-i ține „conectați ” în permanență cu școala, 
pentru a-i ajuta să depășească situația destul de grea pentru toți, am considerat că, noi, profesorii, avem 
o misiune importantă față de elevii care ne-au simțit lipsa. Așadar, am explicat elevilor realitatea pe care 
o trăim, am păstrat mereu pozitivul în relația și discuțiile cu copiii, mi-am deschis sufletul și inima mult 
mai mult ca la școală, am folosit mereu umorul, am apelat mereu la creativitate, am făcut tot posibilul să 
fim o echipă:eu, copiii și familiile lor.  
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SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN ELVEȚIA 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MĂRGUȘ COSMINA 

LIC. TEORETIC ,,DAVID VONIGA" GIROC, JUDEŢ TIMIŞ 
 

 Sistemul de învățământ din Elveția este unul dintre cele mai prestigioase și exclusiviste din 

lume. Elveția are un sistem de învățământ descentralizat, autonom, și există trei tipuri de școli: private, 

școli de zi/stat și școli internat. In funcție de cantonul în care se află o școală, se poate preda în germană, 

franceză, italiană sau retoromană. Copiii încep școala de la 6 ani, iar treapta obligatorie cuprinde doua 

cicluri, învățământul primar si secundar inferior. În trecerea de la o etapă la alta contează nu doar rezultatele 

pe care le au elevii, ci și recomandările profesorilor. 

 După aceste doua etape, urmează liceul. Să ai bacalaureatul luat in Elveția este una dintre cele mai 

bune cărți de vizită când bați la ușa unei universități de prestigiu de oriunde în lume. La liceu procesul de 

admitere este unul foarte dificil, dar și mai dificilă este ducerea lui la bun sfârșit. Programa școlară este 

foarte complexă, iar limbile străine, latina și matematica superioară sunt materii obligatorii pentru absolvire. 

Exista diferite tipuri de bacalaureat, toate având însă cinci materii obligatorii. Învățământul preuniversitar 

durează în total 12/13 ani, iar costurile pe care trebuie să le plătească familia pentru ca un copil să poată 

învăța la o școală privată, de exemplu, pornesc de la 52.000 CHF pe an. În topul celor mai scumpe 10 școli 

din țara cantoanelor, valoarea taxei școlare pe un an de zile variază între 70.000 CHF si 108.900 CHF. 

Desigur, toate acestea înseamnă acces într-o școală cu cele mai moderne dotări, cazare în condiții de lux, 

posibilitatea de a practica tot felul de sporturi (schi, patinaj, echitație, schi nautic, înot etc.), activități 

artistice (muzică, teatru, pictură, design etc.). Unele școli dispun chiar de bărci private, terenuri de echitație 

și alte "exclusiviste" de acest fel. Totodată, majoritatea școlilor și universităților din Elveția sunt în 

renumitele stațiuni montane precum Villars Sur Ollon, Saint Moritz, Leysin, Chesieres-Villars.  

 La nivel de studii universitare, 80% din totalul numărului de studenți care își fac studiile universitare 

pe teritoriul acestei țări, sunt veniți din străinătate. În acest sens, Elveția se află pe locul doi în lume ca 

proporție de studenți străini integrați în sistemul de învățământ (ca o comparație, în Marea Britanie, care e 

pe locul al doilea ca număr de studenți străini. 

 Taberele educaționale - o alternativă mai accesibilă pentru experimentarea sistemului de 

învățământ  

 Cu toate acestea, există posibilitatea de a experimenta sistemul de învățământ din Elveția și la costuri 

mai accesibile: taberele educaționale organizate de instituțiile de învățământ de acolo.  

 În perioada 22-26 ianuarie consultantul educațional IntegralEdu organizează a III-a ediție Swiss 

Week,  ocazie cu care cei interesați de taberele educaționale din Elveția le pot accesa.  
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Sunt tabere organizate de instituții de învățământ de elită, unde copiii nu doar că au posibilitatea de a 

experimenta sistemul de învățământ din țara gazdă, ci își pot crește șansele de a trece cu brio procesul de 

admitere la o universitate internațională de oriunde din lume.  

Film, arhitectură sau artă culinară de lux - activități în care sunt implicați copiii în 

tabereleelvețiene 

 În Elveția, copiii învață ân astfel de Edu Tabere arhitectura și design, producție de film, pictura, arta 

culinară, secretele industriei ospitalității și organizării de evenimente etc. De asemenea, au posibilitatea de 

a practica sporturi dintre cele mai diverse, de la cele care implică muntele, până la sporturile acvatice. 

Printre excursiile inedite pe care le fac se numărăvizitele la fabrica de ciocolată, la fabrica de brânzeturi, la 

muzee și parcuri de distracție, la minele de sare și în alte locuri interesante din țara cantoanelor. Aici copiii 

au posibilitatea să studieze și implicit să exerseze limbile engleză, franceză, germană și italiană, în funcție 

de tabăra aleasă 
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ȘCOALA ONLINE - SUNTEM ÎMPREUNĂ 

 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, MARIAN LAVINIA 
 

 Foarte puțini dintre noi s-ar fi gândit că vom trăi vremuri ”de război”, având un inamic necunoscut 

și invizibil. Apariția acestuia a fost surprinzătoare, fiind nevoie de decizii imediate, cu impact major asupra 

vieții și activității tuturor. 

 Odată cu închiderea școlilor s-au căutat soluții pentru ca elevii să-și continue studiile, iar anul școlar 

să se finalizeze pentru toți. Activitatea instructiv – educativă a fost reorganizată pentru a se putea desfășura 

la distanță, în mediul virtual. Întregul proces de învățare a devenit un puzzle ale cărui piese fundamentale 

trebuiau potrivite pentru ca învățarea online să fie funcțională: 

 - dotarea informatică a fiecărei familii și cadru didactic (calculator, laptop, telefon, eventual și 

imprimantă) precum și asigurarea unui spațiu adecvat pentru participarea la activitățile școlare 

 Nu intră aici în discuție doar familiile cu posibilități materiale reduse, ci și situațiile în care mai mulți 

membri ai aceleiași familii (copii și părinți-cadre didactice) desfășurau activități în același timp, necesarul 

de device-uri și de spațiu fiind mai mare. 

 - posibilitatea conectării la internet, de acasă, pentru toți elevii și profesorii ( atât în ceea ce privește 

existența infrastructurii cât și posibilitățile financiare ale familiilor) 

 - disponibilitatea familiei de a respecta orarul copiilor  

 Cei mai mici dintre elevi au avut nevoie de ajutorul părinților pentru conectarea dispozitivului pe 

platforma de învățare utilizată și pentru remedierea unor situații tehnice apărute. Prin urmare, prezența unui 

părinte alături de el a fost indispensabilă, cel puțin la primele activități. 

 - posibilitatea integrării elevilor cu cerințe educaționale speciale sau cu deficiențe, în activitățile 

online 

 Organizarea întâlnirilor cu copiii cu diverse deficiențe a presupus un efort sporit din partea tuturor 

celor implicați și existența unor mijloacelor și instrumente speciale de comunicare. 

 - formarea cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților online și pentru utilizarea 

diverselor instrumente de lucru și platforme educaționale  

 Majoritatea profesorilor s-au familiarizat ”din mers” cu platformele educaționale, au fost autodidacți, 

puține cursuri de formare continuă abordând problema activităților virtuale, în perioada anterioară 

pandemiei. 

 Cu toate acestea, fiecare a încercat să potrivească cât mai bine piesele de puzzle pentru a le oferi 

copiilor șansa de a învăța. Cred însă că rolul cel mai important al întâlnirilor online a fost acela de a fi 
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împreună, de a interacționa, de a împărtăși emoțiile, gândurile, nevoile și toate trăirile acestei perioade. 

Pentru mine și copiii mei, elevi în clasa a III-a, școala online a fost o terapie pentru a nu ne simți singuri.  

La ultima întâlnire, i-am rugat să se gândească la un aspect pozitiv și unul negativ al lecțiilor pe 

calculator. Am remarcat între aspectele considerate pozitive volumul și timpul redus de învățare, creșterea 

timpului alocat activităților în familie, liniștea oferită de spațiul intim al camerei personale în timpul 

întâlnirilor online și posibilitatea de a-și revedea colegii. Principalul aspect negativ a fost lipsa interacțiunii 

cu colegii și prietenii, jocurile și munca în echipă. S-au bucurat mult de pauzele online, atunci când lăsam 

deschisă sesiunea video pentru a le oferi posibilitatea de a comunica între ei. 

Pe tot parcursul perioadei online am încercat să organizez cel puțin o dată pe săptămână o activitate 

în care să vorbească despre ei, despre ceea ce simt, ceea ce-și doresc, ceea ce le place. De exemplu, la o oră 

de științe și-au prezentat animalele de companie, iar la educație civică fiecare a arătat colegilor un colțișor 

drag al camerei / casei sale. Și-au împărtășit trăirile și bucuriile zilnice. Am stabilit împreună câte o temă 

săptămânală de activități gospodărești – Micul dejun haios, Prăjitura preferată, O cină sănătoasă, etc. 

Fiecare a postat pe grupul clasei o fotografie cu ceea ce a preparat, iar ceilalți au apreciat sincer munca și 

creativitatea colegilor. 

Concluzia acestei perioade este că școala online nu reprezintă varianta ideală pentru desfășurarea 

procesului educativ, dar ne-a oferit șansa de a învăța unii de la alții, de a ne bucura cu toții de experiențele 

trăite, de a-i simți aproape pe ceilalți, de a rămâne împreună, colegi și prieteni. 
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SCOALA ALTFEL! SCOALA DE ACASA ! 
 

 PROF.INV.PRIMAR, MARIAN MARCELA GABRIELA 
 COLEGIUL NATIONAL “ONISIFOR GHIBU”  

 ORADEA 
 
 A desfășura Școala altfel de acasă este o provocare atât pentru profesori, cât și pentru copiii și părinții 

acestora. Mediul on -line este plin de idei, de exemple de activități etc., pentru analiza și selecția cărora este 
nevoie de timp, de răbdare și de o anumită capacitate de prelucrare și rafinare pentru acomodarea cu noile 
condiții fizice și emoționale cărora trebuie să le facem față cu toții. 

 Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții si cu 
elevii: Google classroom, orarul și modul de derulare a orelor. Este important ca părintele sau tutorele 
să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine învățătorul în organizarea activităților și 
temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe laptop/calculator sau telefon, căști 
și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

 În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se 
putea conecta, trebuie să concepem fișe și activități speciale și să discutam cu persoana care are elevul 
în grijă săptămânal, pentru a ne asigura că acești copii continuă să lucreze. Putem comunica și telefonic 
cu elevii și chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătam că ne preocupă starea 
fiecăruia și că avem în continuare așteptări și sarcini clare.  

- Astfel, lectiile sunt mai distractive si mai interactive, iar elevii au acces instant la toate informatiile 
prezentate la ore si la activitatile propuse, dar si la notele obtinute in urma evaluarilor.  

- Acest mod de predare este util si pentru cadrele didactice. Secventele unei lectii pot fi parcurse 
complet, cu ajutorul resurselor online, incepand de la captarea atentiei si reactualizarea cunostintelor 
anterioare, pana la transmiterea noilor continuturi si consolidarea acestora. Organizarea si desfasurarea 
orelor on-line vor include aspecte ce incurajeaza elevii sa se manifeste in mod deschis, autentic, cu 
respectarea punctelor de vedere diferite. Sunt reluate sub forma integrata, chiar atractiva, elementele, cu 
siguranta deja parcurse cu elevii la clasa, care vizeaza dezvoltarea in randul elevilor a competentelor 
generale de adoptare a atitudinilor pozitive fata de sine si a unui stil de viata sanatos si echilibrat, respectiv 
exersarea abilitatilor de management a unui stil de viata de calitate, astfel incat elevii sa poata, chiar si prin 
transmisiune on-line, sa invete prin experimente, autoreflectie, autoevaluare, precum si prin comunicare si 
raportare la ceilalti (in cazul de fata, membri ai familiei).  

 Încercând să venim în sprijinul părinților, al elevilor si al nostru, al dascalilor în responsabilitatea 
cărora a fost trecută desfășurarea activităților on-line cu copiii, am propus câteva ateliere si tipuri de 
activitati educaționale, care ar putea fi desfășurate în familie, cu îndrumarea cadrelor didactice și având ca 
scop principal crearea unor contexte simple de învățare, care să contribuie la dezvoltarea capacităților 
noastre de a construi împreună momente memorabile pentru întreaga familie, precum și la crearea unei stări 
de bine pe tot parcursul zilei. 

 Tipuri de activitati proiectate/realizate la clasa : 
1. Atelierul povestilor sau biblioteca de acasa  
 Activitățile cu cartea, desfășurate în bibliotecă sau într-un loc special amenajat în casă, în care toată 

familia să citească împreună minim 15 minute, fac lectura mai interesantă, aduc liniște, armonie și cu 
siguranță vor trezi interesul copiilor pentru carte și lectură. 

 Colțul de lectură - Amenajează colțul pentru povești/ lectură! (găsirea unui loc confortabil de citit, 
amenajarea colțului pentru povești, sortarea cărților etc.)  
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2. Atelierul gastronomic  
 Importanța activităților gospodărești desfășurate în casă, curte sau la bucătărie este adesea neglijată 

de părinți, în formarea și dezvoltarea copiilor. Bucătăria poate fi cel mai bun loc în care copiii să exerseze 
abilitățile practice, să dobândească independență și autonomie în acțiuni, formându-și alături de părinți, 
abilități de viață atât de valoroase pentru familie. Pregătirea și servirea mesei împreună ar putea deveni un 
obicei în familia care va face copilul mai responsabil și mai autonom. 

3. Educatie ecologica – elevii au vizionat doua filmulete apoi aveau sarcina sa realizeze un desen in 
care sa ilustreze un tip de poluare prezentat in filmuletele vizionate si efectele pe care le are acesta asupra 
Pamantului.  

4. Educatie economica si atreprenoriala  
- Vizioneaza filmuletele  
- Se apropie Sarbatorile Pascale. Ai un buget de 2000 lei pentru cumparaturi si donatii. Scrie pe o 

foaie de hartie ce cumparaturi si ce donatii vei face. Vei putea face si economii. 
5. Educatie pentru arta  
- Vizioneaza filmuletele  
- Realizeaza un desen de primavera cu pomi infloriti  
- Povestiti o piesa de teatru pe care ati vazut-o recent.  
 
Feedback-ul se ofera constant, in timp real, asigurand interactiunea permanenta cu elevii si conectarea 

acestora la activitatile educationale. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: MARIAN VIOLETA-NICOLETA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 53 CONSTANȚA 

 
Începând cu 16 martie 2020 activitățile didactice s-au desfășurat exclusiv on-line până la sfârșitul 

anului școlar, prin intermediul diferitelor rețele de socializare (Facebook, WhatsApp) și/sau aplicațiilor 
Zoom, Google Meet. Datorită acestei situații, alegerea temelor și activităților au suferit modificări. 
Tematica din Planficarea anuală s-a modificat în așa fel încât să ne permită abordarea unor conținuturi 
educative dar în același timp atractive.  

Prima activitate desfășurată a fost campania ”Totul va fi bine” (inspirată din modelul Italiei), o 
activitate în care copiii au avut de desenat un curcubeu, au scris textul campaniei și l-au lipit la geamurile 
lor pentru a aduce culoare și speranță orașului nostru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoi am încercat ca activitățile transmise să combine diferite domenii de dezvoltare, de la activități 

de educare a limbajului (jocuri didactice pentru dezvoltarea vocabularului, jocuri pentru exersarea 
pronunției), activități de educație psihomotrică ( multe jocuri de mișcare și parcurs aplicativ), activități și 
jocuri matematice și până la ateliere de gătit, confecționarea de păpuși/marionete, experimente și 
cunoașterea timpului, sistemului solar. Fiecare zi începea cu mișcarea de dimineață, înviorarea pe care o 
făceam împreună cu ajutorul aplicației Zoom apoi ziua continua cu activitatea propriu-zisă și se finaliza cu 
un joc de mișcare sau joc distractiv. În alegerea activităților am avut în vedere ca materialele necesare să 
fie cât mai puține, cât mai accesibile tuturor, sau să poată fi ușor de înlocuit. 

În urma dovezilor trimise de către părinți am observat o înclinație mai mare spre activitățile 
matematice, experimentele științifice, activitățile practic-gospodărești, activitățile de creație și spre jocurile 
de masă, pierzându-și din popularitate activitățile pentru educarea limbajului, cele de educație muzicală și 
cele de dezvoltare psihomotrică. 

A fost foarte importantă implicarea părintelui în procesul instructiv-educativ, deoarece un preșcolar, 
spre deosebire de un școlar, are nevoie de îndrumarea și supravegherea unui adult în realizarea activităților.  
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COMUNICAREA CU PREȘCOLARII PRIN INTERMEDIUL 
PLATFORMELOR ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PREȘCOLAR: MARIN CARMEN 

 ŞCOALA GIMNAZIALA ,,DORA DALLES” BUCSANI,  
 STRUCTURA: GRADINITA CU P. N. BUCSANI  

 
În contextul actual, al pandemiei, in care tot sistemul de învătământ a trecut la predarea online și 

gradinița de copii a adoptat această formă de lucru cu preșcolari. Bineînțeles, acest lucru a fost posibil prin 
sprijinul și implicarea părinților în activitate. Aceștia au fost alături de noi pe tot parcursul acestei perioade, 
au lucrat cu copiii conform indicațiilor și cerintelor transmise de noi prin intermediul online. Personal 
folosesc un grup format la începutul anului școlar pe faceboock. Am ales această variantă deoarece toti 
părinții au un cont pe această retea de socializare și primesc în timp util toate informațiile necesare. 
Totodata, această rețea oferă posibilitatea încărcării unor materiale utile copiilor și de ajutor părinților 
precum: jocuri, povești, piese de teatru pentru copii, activități didactice transmise video, cântece, activități 
plastice, activități recreative și lista poate continua, precum și încărcarea de către părinti a materialelor 
realizate de copii, inregistrări și filmări cu aceștia în timp ce lucrează, spun o poezie, răspund la unele 
întrebări etc.  

În ceea ce privește predarea online, pentru mine și pentru colegii mei, nu a constituit o provocare 
foarte mare, deoarece în utimii ani am participat la mai multe cursuri de perfecționare care aveau prevăzute 
folosirea TIC și a platformelor educaționale. De altfel, nici copiilor nu le-a fost străin acest mod de lucru, 
deoarece am folosit deseori noile tehnologii în realizarea de activităti la grupă. După cum știm, copiii sunt 
atrași de tot ce înseamnă tehnologie moderna și acest lucru trebuie folosit cât mai constructiv în educarea 
și formarea lor.  

În continuare vă voi prezenta una dintre activitățile desfășurate cu copiii online.  
 
EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 
 
Unitatea de invatamant: Scoala Gimnaziala ,,Dora Dalles” Bucsani, judetul Dambovita 
Structura: Gradinita cu Program Normal Bucsani 
Profesor pentru invatamant prescolar: Marin Carmen 
Grupa: Mare A ,,Ciupercutele” 
Tema anuala: CUM ESTE, A FOST SI VA FI PAMANT? 
Tema saptamanii: 1 Iunie-Ziua copiilor din lumea intreaga (saptamana independenta) 

Tema zilei: Lumea copiilor 
Disciplina: Educație plastică 
Tema plastică: Compozitia plastica 
Subiectul aplicativ: Lumea copiilor 
Tipul activității: consolidare de cunoștinte si deprinderi 
Tehnica de execuție- mixta 
 
Scopul:  
Consolidarea deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic in realizarea de compozitii plastice  
Exersarea imaginatiei creatoare, a sensibilitatii si a gustului pentru frumos. 

  

i  d  i  S l  Gi i l   ll ” i  j d l b i  
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Obiective operaționale: 
-să utilizeze corect instrumentele și materialele de lucru de care dispune; 
 -să organizeze cât mai unitar spațiul plastic într-o lucrare prin prelucrarea elementelor de limbaj 

plastic; 
-să descrie propria lucrare tinand cont de aspectul ei si de criteriile stabilite. 
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația (prin intermediul imaginilor transmise), 

exercițiul, aplicația practică, activitatea pe grupul de pe facebook. 
 

 
  
Fiecare tip de feedback este potrivit într-un anumit moment și vine în ajutorul preșcolarului și 

profesorului, asigurându-se succesul. Este foarte important ca preșcolarul să fie apreciat în tot ceea ce face, 
încurajat și dirijat pentru a trece de greutăți și a depăși greșelile. 

Rolul feedbackului este de a regla, de a duce spre atingerea performanțelor. 
 
Rezultate obtinute:  
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ŞCOALA ONLINE  
 

PROF. MARIN GEORGETA VIRGINIA 
ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR. 1  

COMUNA CUZA VODĂ JUDEŢUL CÃLÃRAŞI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IANCU ROSETTI”  

COMUNA ROSEŢI JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
 
Învăţarea online, -e-learning-, se desfăşoară în mediul virtual, prin intermediul nemijlocit al 

computerului conectat la Internet. 
Spaţiul în care se desfăşoară activitatea este clasa virtuală. Aceasta constă în prezenţa în mediul online 

a unui număr oarecare de elevi, care interacţionează atât cu profesorul cât şi între ei.  
Modalitatea de interacţionare cadru didactic-elevi, poate fi: 
 sincronă atunci când cadrul didactic controlează şi monitorizează mediul educaţional; 
 asincronă, atunci când elevii studiază în ritm personal, alegându-şi spaţiul şi timpul de studiu, 

activitatea fiind individuală sau în colaborare cu alţi elevi. 
Activitatea educaţională în cadrul unei clase virtuale oferă avantaje dar comportă şi dezavantaje, 

astfel: 
Avantaje ale unei clasei virtuale: 
 participarea la cursurile unei clase virtuale, nu necesită deplasarea de la domiciliu;  
 clasa virtuală nu necesită amenajări speciale; 
 nu sunt necesare cheltuieli cu locaţia, deoarece clasele virtuale se pot crea pe platforme gratuite, 

cu găzduire gratuită; 
 interacţiunile în cadrul unei clase virtuale au loc în timp real prin intermediul vocii, textului, 

imaginii; 
 în cadrul activităţii în clasa virtuală, se pot utiliza diferite mijloace de instruire și de testare, cum 

ar fi: prezentări electronice, documente scrise, filme, fragmente de text, grafice, imagini, jocuri interactive, 
simulări, etc; 

 în cadrul clasei virtuale, învățarea se realizează prin implicarea directă a educabililor; 
 transferul de cunoştinţe poate fi urmărit pas cu pas; 
 comunicarea se poate face foarte repede prin intermediul forumurilor de discuţii sau a chat-ului; 
 adaptarea elevilor la desfăşurarea lecţiilor prin parcurgerea materiei în ritm propriu de studiu; 
 obţinerea imediată a rezultatelor evaluărilor; 
 întocmirea automată a rapoartelor de activitate ale fiecărui elev.  
 
Dezavantaje 
 utilizarea computerului un timp îndelungat afectează sănătatea; 
 accesarea frecventă a mediului virtual conduce la pierderea contactului cu realitatea; 
 deteriorarea relaţiilor profesor-elev, elev-elev, prin izolarea în faţa PC; 
 lipsa socializării din viaţa reală; 
 încetarea studierii materialelor pe suport de hârtie; 
 desfăşurarea tuturor activităţilor educative în mediul on;ine, poate conduce la monotonie şi 

scăderea interesului elevilor pentru studiu; 
 creşterea nesiguranţei unor elevi de a prezenta anumite informaţii, teme în public  
 preţul uneori inaccesibil al computerului şi al conexiunii la Internet. 
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Compararea învăţării online cu învăţarea tradiţională 
 

Învătarea online Învătarea tradiţională 
-mediu nou de învăţare; -mediu tradiţional de învătare; 
-verificarea imediată a cunoştinţelor; -verificarea în timp a cunoştinţelor; 
-utilizarea îndelungată a PC; -utilizarea ocazională a PC; 
-interacţiuni virtuale; -interacţiuni fizice; 
-utilizarea de materiale în format electronic; -utilizarea materialelor pe suport de hârtie; 
-accesibilitatea imediată la materilele didactice; -materiale didactice accesibile la ora de curs; 
- existenţa dorinţei de autodepăşire şi 
competiţie 

-existenţa dorinţei de autodepăşire şi competiţie 

-stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; -stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 
-modificarea conţinuturilor; -imposibilitatea modificării conţinuturilor 
-existenţa conţinuturilor interactive; -inexisstenţa conţinuturilor interactive; 
-dezvoltarea abilităţilor de utilizare a noilor 
tehnologii de comunicare 

-dificultăţi în utilizarea noilor tehnologii de 
comunicare 

 
Ca o concluzie, se poate spune că şcoala online aduce beneficii învăţării, dar nu trebuie făcută în mod 

exclusiv. Sistemul tradiţional de învăţământ, completat cu învăţarea online, trebuie să ofere elevilor un 
învăţământ actual, de calitate, care să satisfacă cerinţele societăţii moderne.  
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF. MARINESCU CARMEN MONICA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, TARGU JIU 
 
 Calculatorul şi tehnologiile informative au devenit o necesitate și la grădiniță. La vârsta preşcolară, 

preșcolarii manifestă un interes deosebit pentru activitățile cu calculatorul şi, cum este firesc, acest interes 
fiind satisfăcut prin diverse programe. Elaborarea lor a pus şi pune încă, serioase probleme teoriei şi 
practicii pedagogice.  

 Prin natura lui, calculatorul încurajază îmbinarea relaţiilor interpreşcolare şi aceasta la o vârstă când 
procesul de socializare parcurge etape esenţiale. De aceea, relaţia prelungită copil - calculator nu este de 
dorit, inevitabil se pune problema limitării contactului amintit, pe primul loc fiind formarea atitudinilor 
sociale și apoi a celor intelectuale. Așa a apărut instruirea asistată de calculator și integrarea calculatorului 
chiar în procesul comunicării sociale.  

 Instruirea asistată de calculator și integrarea calculatorului în procesul comunicării sociale creează 
temerea că acest lucru se va realiza în dauna şanselor dezvoltării compartimentului necesar pentru 
participarea cu succes la viaţa socială, căci de la vârsta preşcolară se aşteaptă punerea bazelor pentru 
adaptarea relaţională şi atât părinţii, cât şi educatorii, rămân refractari la modernizarea educaţiei pe această 
cale.  

 Pe de altă parte, unii continuă să fie încă nesiguri în ceea ce priveşte rolul calculatoarelor în societate 
şi în educaţie. În prezent, sunt mulți cei care au o experienţă importantă în domeniul lucrului cu calculatorul, 
în general şi, în educaţie, în special.  

 Abordarea comportamentului relaţional (interactiv) al copiilor chiar în procesul instruirii asistate de 
calculator, se produce prin folosirea numeroaselor platforme: Zoom, Cisco Webex Meetings, Skipe etc. De 
la început se face precizarea că nu este vorba de a reduce educaţia preşcolară la contactul cu calculatorul, 
dimpotrivă, timpul destinat lui este limitat şi la libera alegere a preșcolarilor. La locul de instruire şi de 
joacă al preșcolarilor există şi un „colţ ai calculatorului", alături de alte jocuri pe care aceștia le pot alege 
sau nu. În timpul desfășurării activităților în sala de grupă, preşcolarii s-au dovedit interesaţi de „colţul 
calculatorului". 

 Pe de altă parte, comportamentele formate în activitățile cu calculatorul pot fi considerate în categoria 
celor care încurajează socializarea, comunicarea. Demonstrarea, explicarea în fața calculatorului conduc la 
formarea comportamentelor de cooperare şi de întrajutorare. Unii acţionează ca „instructori" pentru ceilalţi. 
De exemplu, un copil cu defecte de vorbire, din care cauză vorbește prea rar, devenind „expert", poate reuşi 
să-şi depăşească izolarea şi jena în relaţiile cu ceilalţi. 

 Descrierea şi comentariile, care formează comportamente relaţionale, s-au dovedit mai frecvente în 
viaţa relaţională a preșcolarilor. Comunicarea, în fața calculatorului, se referă la identificarea culorilor, 
tastelor, relaţiile poziţionale şi numerotare. Uneori, preșcolarii par să vorbească chiar cu calculatorul. Unii 
comentează, cu voce tare, fiecare mişcare făcută. 

 Copiilor le place calculatorul, acesta le provoacă buna dispoziţie. Aceasta o demonstrează 
exclamațiile acestora, în fața calculatorului și față de colegi. 

 Instruirea asistată de calculator pledează puternic în favoarea posibilităţii de educare, la preșcolari, a 
capacităţii de a activa independent, a comportamentelor relaţionale, ca ascultarea activă. Educatoarea asistă 
preșcolarii, adică intervine numai în anumite situaţii şi tipul acesta de relaţie este important pentru copil, 
pentru formarea lui. 
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 Concluzia la care se ajunge, în privinţa relaţiei calculator-socializare, este că instruirea asistată de 
calculator, la vârstele mici, trebuie să implice cât mai mulţi preșcolari, într-o situaţie care obligă la modele 
complexe de interacţiune socială.  

 Folosind programe de desen (şi de alte tipuri) li se poate cere copiilor să-şi formuleze propriile lor 
probleme, de fapt, în „colţul calculatorului", interacţiunile verbale sunt foarte bogate. Nu trebuie uitat nici 
faptul că jocurile de calculator sunt importante în dezvoltarea competenţei sociale. Pe de altă parte, 
urmărirea comportamentului lor permite o înţelegere mai adâncă a proceselor gândirii. 

 De fapt, utilizarea calculatorului la vârsta preşcolară este posibilă şi utilă, prin faptul că el nu 
stânjeneşte comunicarea, chiar o stimulează, cu condiţia să fie corect utilizat, pe baza experienţei 
pedagogice acumulate. În general, calculatorul permite sporirea competenţei sociale şi cognitive.  
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SCOALA ALTFEL/ INVATAREA ON-LINE 

-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI- 
 

 PROF. INV. PRIMAR MARINESCU GABRIELA-MARIA 
 SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL KOGALNICEANU” BUZAU 

 
 Ce este ,,scoala de acasa?’ Cum aducem scoala acasa, cand suntem invatati sa ne educam intr-un 

cadru institutionalizat? 
 Avem nevoie de tehnologie, de profesori gata sa accepte provocarile de acest fel, de parinti dispusi 

sa comunice atat cu propriul copil, dar mai ales cu profesorii clasei, care sa sustina prin toate mijloacele 
invatarea copilului si de educabili.Ei, copiii, cu dorinta lor de a descoperi lucruri noi, de a se juca, de a se 
bucura, de a fi mandri ori de cate ori primesc laude, aprecieri. 

 Teoretic, lucrurile par simple, realizabile, dar sa vedem ce ne ofera realitatea zilelor noastre? 
 Voi face referire la grupul meu de elevi de 7 ani – clasa pregatitoare, la parintii acestora, la 

comunitatea in care imi desfasor activitatea. 
 Scoala gimnaziala ,,Mihail Kogalniceanu”Buzau este o scoala de rromi. Copiii vin la scoala daca le 

oferi placerea de a reveni.Daca intr-o zi le-ai spus la plecare: ,,Maine va astept cu noi surprize, cu noi 
provocari!”, daca le-ai starnit curiozitatea pentru urmatoarea intalnire...dar, trebuie sa respecti promisiunea 
facuta, altfel, au tendinta sa abandoneze. 

 La scoala este bine, profesoara aduce toate materialele necesare activitatilor zilnice, stiut fiind ca 
parintii nu au posibilitati. Daca li s-ar cere sa aduca ceva trebuincios, nu s-ar mai prezenta la ore. 

 Revenim la invatarea on-line. Profesorul incearca sa se adapteze- participa la webinare despre 
folosirea platformelor educationale, se perfectioneaza, cauta resurse potrivite, intra pe forumuri, pe grupuri 
de discutii, incearca sa coopteze parintii elevilor de clasa pregatitoare, stiut fiind ca acestia nu pot accesa 
nesupravegheati mijloacele de comunicatie. 

 Copiii de varsta scolara mica nu are dispozitie de lucru alaturi de unul dintre parinti, ei prefera un 
cadru organizat, rutinele zilnice, ritmul de lucru imbinat cu activitatile ludice.Este greu sa-i scoti din acest 
context, pentru care ai facut eforturi timp de un semestru, avand in clasa jumatate dintre elevi care au 
frecventat gradinita, iar cealalta jumatate fara sa fi frecventat. 

 Ce ii motiveaza sa lucreze la scoala nu poate fi, de cele mai multe ori, suplinit acasa, de familie.In 
grupul clasei ei se simt cofortabil, chiar si in pauze, copiii invata mult din punct de vedere socio –
emotional.Isi exerseaza puterea limbajului verbal si nonverbal, instrumentele tranzactionale, puterea, 
empatia, curiozitatea. 

 Incercarea mea de a-i aduce pe platforma de lucru a fost una anevoioasa, eu, personal, avand nevoie 
de multa rabdare si putere de intelegere pentru fiecare in parte. 

 Cum poti sa nu intelegi un parinte care iti spune ca are un singur telefon in familie, la care trebuie sa 
se conecteze si ceilalti doi- trei frati din alte clase?  

 Cum poti sa nu intelegi o mama, care incearca sa iti explice printre lacrimi, ca a venit sotul nervos si 
a aruncat telefonul, spargandu-i ecranul? 

 Cum poti sa faci educatie de calitate- cu toate ca in aceasta perioada de tranzitie, de incercari, nu s-a 
dorit o educatie de calitate-cand ai in clasa un singur elev cu tableta personala? 

 Cum poti sa educi elevii, daca parintii spun ca ei nu au fost niciodata la scoala, nu stiu sa citesca, dar 
se descurca si asta vor de la copiii lor?( sa se descurce oricum) 
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 Am tinut cont de recomandarile doamnei ministru, de recomandarile conducerii scolii, de 
recomandarile domnilor inspectori scolari, de a mentine legatura cu elevii, cu familiile acestora prin orice 
cale: telefon, whatsapp, mesenger, de a creea activitati dinamice de 10-15 minute, pentru a nu obosi copiii. 

 Cu toate acestea, eu nu consider invatarea on-line un act de invatare de calitate. Au fost numerosi 
elevi ai caror parinti nu au raspuns la telefon, la mesajele trimise.( obisnuiesc sa schimbe cartelele telefonice 
des, fara sa comunice ).Acestia au promovat clasa pe baza activitatilor din semestrul intai si, partial, 
semestrul al doilea, pana la inchiderea scolilor. Am discutat cu colegi de la clase paralele, de la alte clase 
din invatamantul primar, gimnazial, din mediul rural – au avut astfel de cazuri, in care copiii nu au 
participat, stiind ca nu primesc absente, stiind ca vor promova oricum. 

 Ar fi ideal ca factorii decizionali din minister sa gandeasca alte strategii, alte masuri, daca se doreste 
participarea tuturor elevilor in invatare.Sau scoala romaneasca nu mai este obligatorie? 

 Invatarea de acasa e la fel de importanta si poate chiar mai consistenta decat cea de la scoala.Dar atat 
timp cat ea e organica, relationala, inspirationala, informala. Daca se considera doar experiment social, in 
urma caruia vedem copii din ce in ce mai obositi, nervosi si neatenti, parinti epuizati, profesori 
suprasolicitati, cine are de castigat? Unde este utilul? Unde este placutul? Unde este frumosul? 

 Asadar, daca li se asigura tuturor elevilor mijloacele necesare de invatare, acces la internet, dar intr-
un cadru legislativ coerent, putem vorbi de o invatare on-line de calitate, din care sa aiba de castigat cei trei 
factori implicati: copii, parinti, profesori. 
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CE SE INTAMPLA CU ANUL ȘCOLAR IN ȚARILE EUROPENE/ PANA 
CAND SUNT INCHISE ȘCOLILE ȘI CAND AU LOC EXAMENELE NAȚIONALE 

 
PROFESOR: PARLEA MARIOARA 

SCOALA GIMNAZIALA IOSIF MOLDOVAN ARAD, JUD.ARAD 
 
 Pandemia de coronavirus a afectat sistemele de educație și formare din întreaga lume prin schimbarea 

modalităților de învățare și predare. Elevii, profesorii, dar și părinții au fost nevoiți să se adapteze și să 
învețe din mers noi modalități de colaborare și comunicare pentru a învăța și în timpul cât stau acasă. Recent 
miniștrii educației din Uniunea Europeană, dar și cei din Norvegia, Elveția și Islanda au avut o 
videoconferință în care au vorbit despre măsurile luate în țările lor. Majoritatea statelor membre ale UE au 
decis să închidă instituțiile de educație și formare. 

Multe state membre și-au concentrat eforturile pe învățarea la distanță, punând accent pe soluțiile 
digitale. Miniștrii educației recunosc că trecerea la educația online a creat diverse provocări. 

 Până când sunt închise școlile: 
În Grecia, Italia, Irlanda, Lituania, Spania, Cipru, Polonia, școlile sunt închise până la mijlocul / 

sfârșitul lunii aprilie. 
În Bulgaria, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Danemarca, Finlanda, Letonia, România, Estonia, 

Franța, școlile sunt închise până în mai. 
În Cehia, Croația, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Germania (datele variază între statele federale), școlile 

sunt închise până la o notificare ulterioară 
În Portugalia și Malta, școlile s-au închis până la sfârșitul anului școlar. 
Suedia este singura țară UE în care scolile și unitățile de învățământ preșcolar sunt încă deschise. 
 În ce țări se predau cursuri online pentru elevi / studenți: 
În 9 state membre UE cursurile online se predau centralizat sau mixt: Croația, Cehia, Grecia, Estonia, 

Franța, Ungaria, Lituania, Malta, Polonia. 
În 23 state membre învățarea la distanță are loc cel mai adesea descentralizat elevii au la dispoziție 

platforme și resurse educaționale deschise: Austria, Bulgaria, Croația Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letoni, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, 
România, Slovacia, Slovenia, Spania. 

În 9 state membre sunt folosite servicii cloud. 
În 16 state membre au loc emisiuni TV de predare a lecțiilor la diverse discipline: Austria, Belgia, 

Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Portugalia, România, Slovacia, 
Slovenia, Spania 

În 7 state membre, școlile au parte sprijinul editorilor și ai companiilor EdTech 
 Miniștrii educației spun că principalele probleme cu care se confruntă școlile în această perioadă sunt 

legate de tehnologie, computere și alte dispozitive, GDPR. 
 Ce au decis țările europene cu privire la desfășurarea evaluărilor și examene de absolvire a școlii 

(bacalaureat) 
 In 14 state membre nu s-a luat încă nicio decizie sau s-au amânat fără o dată exactă. 
9 din țările UE au stabilit o dată a examenelor de absolvire pentru sfârșitul lui 

mai/iunie/iulie/august.În patru state UE examenele au fost anulate în întregime sau parțial. 
 În privința învățământului professional nu au fost luate încă decizii, dar școlile pot înlocui o notă de 

examen cu o notă de evaluare continuă. 
 În privința înscrierii la școală, aceasta a fost amânată și fără prezența personală a copilului. 
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 În cazul universităților, decizia ține de fiecare instituție de învățământ superior în parte, în baza 
autonomiei universitare. Universitățile pot organiza examenele de admitere online și studenții se pot înscrie 
la facultate de la distanță. Examenele sunt organizate online. 

 Experiențe chinezești care, potrivit Îndrumarului, pot fi folosite și în alte țări care vor să adopte soluții 
flexibile de învățare online: 

1. Autorități guvernamentale (ministere, comisii) au colaborat între ele, apoi au coordonat împreună 
lucrul cu autoritățile regionale și locale, până la nivel de școală, ca să asigure infrastuctura necesară. 
Prioritară a fost adoptarea unor rețele de comunicații care să poată facă față unui număr foarte mare de 
utilizatori. 

2. Experți, școli și autorități guvernamentale au oferit sprijin la toate nivelurile, pentru a identifica 
suport de învățare pentru educatori, elevi și părinți, în funcție de nevoile specifice. 

3. Autoritățile au adoptat, în colaborare cu specialiști în educație, materiale de învățare pentru elevii 
cu dizabilități sau cu nevoi speciale 

Raportul susține că procesul de învățare poate fi îmbunătățit cu ajutorul tehnologiei, care poate 
să ofere un mediu de calitate pentru cursuri și să le ofere elevilor opțiuni de timp, loc și ritm de învățare. 
Pentru asta, însă, e nevoie de reguli, printre care: 

1. Acces intrinsec la resurse de tip e-learning, care trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să 
fie necesare sau de interes pentru elevi; să fie de dificultate moderată; să fie structurate simplu și clar; 
conținutul să nu fie prezentat în manieră obositoare vizual; să fie ușor navigabil 

2. Comunitățile virtuale de învățare (medii de clasă) pot fi clădite dacă se respectă regulile: 
– mediul de învățare să confere elevilor sentimentul de apartenență, să fie unul ce conferă încredere; 
– elevii să primească feedback la timp, încât să aibă sentimentul realizării; 
– să permită elevilor identificarea emoțională și să le răspundă dorinței de competiție și performanță. 
3. Sistemele de management al învățării trebuie asociate proceselor de predare, trebuie să includă 

servicii automate care să reducă din volumul de muncă, să genereze date de învățare pentru elevi și profesori 
și să ofere experiențe bune de predare și învățare 

4. Designul trebuie să țină cont de experiența utilizatorului și de nevoile lui 
5. Elevii trebuie încurajați, să primească feedback la timp și să poată discuta personal cu profesorii. 
 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze 
rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu 
instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, 
mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze 
organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie 
instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai 
mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din 
clasa fizică și nu toate orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început 
deja să aplice aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă 
răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. 

 
 
 
Bibliografie 
* “Îndrumarul” școlii online, pus de China la dispoziția experților din toată lumea. Ce soluții 

spun chinezii că ar putea fi adaptate în alte țări 
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATE 

 
BIBLIOTECAR, MARTA CATALINA 

LICEUL DE ARTE ORADEA 
 
Rolul educației este de a forma ființa social, de a-l socializa pe copil. În realitate, educația are un 

caracter pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în egală măsură ambele 
dimensiuni, astfel încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât 
și celor ale societății pentru care îl formăm. 

Încercând o astfel de definiție, putem spune ca educația este ansamblul de acțiuni și de influențe 
menite să permită ființei umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, dar și sentimentele și 
atitudinile morale și estetice, în scopul responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean. 

Din ce în ce mai multe probleme sociale intră în şcoală, ceea ce face ca şcoala să nu mai poată sta 
departe de comunitatea din care face parte. Pentru mulţi ani, o echipă de cercetători condusă de J. Epstein 
a iniţiat studii pentru a identifica premisele şi modalităţile pe care trebuie să le aibă în vedere şcolile pentru 
a dezvolta şi implementa programe de parteneriat largi. Din această muncă au rezultat şase tipuri 
fundamentale de implicare, fiecare putând fi operaţionalizat prin sute de practici la nivelul şcolilor: calitatea 
de părinte (parenting), comunicarea între casă şi şcoală, voluntariatul, invăţarea acasă, luarea deciziilor, 
colaborarea cu comunitatea. 

Referitor la implicarea părinţilor în sfera educaţiei formale, cercetările recente arată existenţa unor 
conexiuni pozitive între implicarea familiei şi succesul şcolar al elevilor, dar se cunoaşte încă destul de 
puţin despre care practice, pentru cine şi de ce se întâmplă asta. Altfel spus, parteneriatele şcoală-familie 
produc o diversitate de rezultate în toate planurile. Părinţii care se implică în activitatea şcolară 
experimentează ocazii variate de a contribui la educaţia copiilor şi devin ei înşişi motivaţi să-şi continue 
educaţia. Participarea lor în cadrul activităţilor educaţionale din şcoală este un prilej pentru adulţi de a-şi 
împărtăşi abilităţile şi interesele, ceea ce contribuie la crearea unei relaţii pozitive cu proprii copii şi cu 
şcoala, precum şi la dezvoltarea conştiinţei propriei valori şi a încrederii în sine, iar pe de alta parte 
implicarea alături de ceilalţi părinţi din comunitate creează oportunităţi şi reţele de implicare sporite, 
sedimentează relaţiile sociale şi poate creşte sentimentul de control asupra mediului de viaţă. 

 Şcolile pot beneficia de suportul moral, informațional şi economic al familiilor şi comunităţii. S-a 
demonstrat că în şcolile unde există şi se implică comunitatea, ea devine o bogată sursă de materie primă 
care poate fi folosită pentru a face procesul de predare-învăţare mai legat de realitate şi mai profund. 
Deasemenea, comunităţile oferă mediul şi contextul care poate întări valorile, cultura şi învăţarea în şcoală. 
Când aceste prime două instituţii (familia şi şcoala) formează o echipă, şcoala devine o adevărată forţă în 
societate, prin promovarea unei dezvoltări integrale şi continue a copiilor. Pentru a se ajunge la aceasta, 
şcolile “trebuie să devină mai sensibile, responsabile, centrate pe copil şi să se afle în strânsă legătură cu 
comunitatea şi familia” . 

 
Educaţia permanentă reprezintă un principiu organizatoric şi filozofic care presupune că educaţia este 

un continuum existential, ce poate avea la bază un sistem complex de mijloace care trebuie să răspundă 
nevoilor şi aspiraţiilor de ordin educațional şi cultural ale fiecărui individ. În contextul dinamicii şi 
complexităţii actuale, educaţia permanentă reprezintă unul dintre răspunsurile fundamentale la provocările 
societăţii contemporane. Condiţiile care au impus acest principiu în practica educaţională sunt: evoluţia 
ştiinţifică şi tehnologică, care a dus la explozia cunoaşterii, concomitent cu fenomenul de perisabilitate 
rapidă a cunoştinţelor.  
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Principiile definitorii pentru educaţia permanente sunt: 
• Educaţia nu se termină odată cu finalizarea studiilor ci acoperă întreaga existenţă a individului; 
• Educaţia nu înseamnă exclusiv educaţia adulţilor, ea unifică toate componentele şi etapele educaţiei: 

educaţia preşcolară, educaţia primară, educaţia secundară, educaţia liceală, educaţia universitară, educaţia 
postuniversitară; 

• Educaţia include modalităţile formale dar şi pe cele nonformale: învăţarea planificată, învăţarea 
accidentală (spontană); 

Principalele funcţii ale educaţiei permanente sunt: integrare şi adaptare reciprocă a individului şi a 
societăţii. 

Scopul final al educaţiei este să sporească în principiu calitatea vieţii. Încercând să înlăture confuziile 
multiple referitoare la înţelegerea conceptului de educatie permanenta, Emil Păun subliniază: 

„Educaţia permanentă nu este nici un sistem, nici un domeniu educativ, ea este principiul pe care se 
bazeaza organizarea globala a sistemului educational. […] Dificultatile punerii în practica a ideii 
educatiei permanente provin mai ales din profunzimea si radicalitatea transformarilor pe care le impune. 
Educatia permanenta este un adevarat proiect educativ, care are un character prospectiv si vehiculeaza 
un sistem de valori.” 

 
Bibliografie: 
1. C. Cucos, Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 2002; 
2. Clasicii pedagogiei 153ermini153l si gandirea pedagogica romaneasca, Bucuresti, 1996; 
3. E. Planchard, Pedagogia scolara contemporana, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1992; 
4. Sorin Cristea, Dictionar de termeni pedagogici, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998; 
5. St. Barsanescu, Dictionar de pedagogie contemporana, Editura Enciclopedica Romana, Bucuresti, 

1962. 
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ȘCOALA ON-LINE ÎN TIMP DE PANDEMIE 

 
PROF. ÎN ÎNV. PRIMAR MĂRUŞTER MONICA ADRIANA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” ARAD 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere.  

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o 
traversӑm. 

Încă de la început ne-am propus să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii noștri, astfel cât să 
trecem cu bine peste acest moment dificil, așa că ne-am mobilizat în vederea comunicării cu elevii pe 
întreaga perioada de suspendare a cursurilor, precum și în vederea folosirii platformelor online. 

Am considerat că soluția potrivită în aceasta perioadă este ca activitățile didactice să fie continuate 
on-line, astfel încât elevii să nu rămână în urmă, deoarece nu vom mai putea recupera materia la toamnă, 
ei fiind în clasa a IV-a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Astfel că ne-am mobilizat și am început sa ne vedem zilnic, de trei ori, pe platforma de comunicare 

Zoom. Unul dintre motivele pentru care am ales aceasta aplicație este faptul că e ușor de accesat de elevi. 
Cel mai important lucru pentru mine a fost să îi pot vedea pe toți, ceea ce nu se întâmplă la alte aplicații.  
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Mi-a plăcut încă de la început deoarece Zoom permite: 
•  share screen; 
• împărțirea elevilor în echipe pentru realizarea sarcinilor în grup (Breakup room); 
•  prezentarea interactivă, prin îmbinarea altor aplicații;  
•  Import documente, manuale digitale, jocuri interactive etc.  
Am trecut print-o perioadă grea și provocatoare. I-am făcut față, ne-am perfecționat, ne-am 

autodepășit de multe ori, dar ajunge! Mi-e dor să îmi văd elevii, să îi îmbrățișez, să le aud zumzetul… Am 
nevoie să mă plimb printre ei, să le transmit din energia mea, să mă încarc cu energia lor, să pot corecta 
imediat lucrurile pe care văd că nu le-au înțeles, să revin de mai multe ori la subiectele dragi, să zburde prin 
curte… Să fie totul bine și să ne revedem copiii și colegii la ȘCOALA ADEVARATĂ! 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 

 MARZA CORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA 
 

 Pandemia de coronavirus a pus educația în fața unei noi provocări: mutarea școlii acasă și pe internet. 

Astfel că, elevii, profesorii și părinții au trebuit să se adapteze la o nouă realitate: distanțarea socială și 

desfășurarea procesului educațional în mediu on-line. Cadrele didactice  

s-au văzut nevoite să se adapteze situației într-un timp scurt, să găsească soluții de îmbinare a 

metodelor tradiționale cu predatul on-line.  

 Realizarea activităților didactice on-line se confruntă cu probleme datorită lipsurilor: conținuturilor 

educațional (resurse digitale) în domeniul diverselor discipline; a unei aparaturii suficient de performante 

și a timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale, a 

instrumentelor pentru gestionarea clasei, a platformelor care nu funcționează, lipsa experienței pentru 

realizarea de activități de învățare suficient de eficiente sau atractive pentru toți elevii, etc. Pentru mulți 

profesori căutarea metodelor noi cu implicarea resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și 

particularităților clasei de elevi, este o adevărată provocare. 

Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 

tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de 

programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul insuficient al 

competențelor digitale. Într-un studiu statistic efectat, în perioada 25-31 martie 2020, de o echipă de 

cercetători și cadre didactice de la Universitatea din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 

Universitatea de Vest și Institutul de Științe ale Educației s-a arătat că în 65% din cazuri dificultățile majore 

de învățare a elevilor s-a datorat lipsei unui computer/ tabletă/ telefon smart (și accesul limitat la Internet 

(64%). Alte difcultăți care determină sincope în învățare sunt: lipsa unui program bine structurat, absența 

controlului și monitorizării constante a activității elevilor precum și lipsa suportului/interesului din partea 

adulților . 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 
EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

ȘCOALA ALTFEL. ȘCOALA DE ACASA 
 

MATEI ANCA IONELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 HUNEDOARA 

 
Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale.Platon definea educația ca 

fiind "arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acestora care 
dispun de ele ".Totodată, aceasta este fenomenul social fundamental de transmitere a experienței de viață 
generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate. 

Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe 
care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezintă punctul 
de plecare în toate deciziile luate în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin. Cu 
cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce 
ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune. 
Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. 
Construirea unui parteneriat educativ în comunitatea în care creşte, se dezvoltă şi este educat copilul 
constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Se recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu 
mai pot fi realizate decât în comunitatea de opţiune dintre mediile responsabile: familie-grădiniţă-şcoală-
societate. Din experienţă se trage concluzia următoare: colaborarea familie-grădiniţă-şcoală-societate este 
benefică şi cu rezultate deosebite atât pentru implicarea părinţilor dar şi pentru membrii comunităţii care 
îşi dau silinţa să se integreze în atmosfera grădiniţei şi să se împrietenească cu copii. 

Grădiniţa este a doua familie, un loc unde se poate practica educaţia, spaţiul unde se asigură nu numai 
un volum important de cunoştinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, deschise. 

Educaţia însumează acţiunile – delibereate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice sau 
nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la reperele socio-
economicoistorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară. Se poate afirma că educaţia este activitatea 
complexă realizată în cooperare de educator şi educabil (a căror rol este şanjabil) în vederea formării şi 
autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-contructiviste. 
Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile educative organizate 
de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., drept educaţie nonformală, iar 
influenţele spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass media etc., educaţie 
informală. 

 Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi iniţierea 
unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Educaţia formală 
şi cea nonformală au drept notă comună faptul că ambele sunt special organizate de societate, cu scopul de 
a uşura, de a grăbi, de a eficientiza procesul formării unor comportamente propice învăţării continue, 
inclusiv prin mijloace proprii, precum şi de a asigura achiziţionarea unor informaţii cu largi resurse de 
integrare în sisteme, de transferare a lor în diverse domenii ale cunoaşterii. De asemenea, ambele sunt 
instituţionalizate, deosebindu-se doar prin cadrul şi modalităţile lor specifice de a acţiona. În zilele noastre 
se constată atât o extindere, cât şi o intercorelare strânsă a tuturor acestor forme, ceea ce face să le crească 
potenţialul educativ. Astfel, educaţia formală trebuie să cunoască valorile şi influenţele exercitate prin 
intermediul educaţiei ocazionale, nonformale şi informale, să exercite o funcţie de sinteză, de integrare a 
acestora în procesul unitar de formare şi cultivare a personalităţii copiilor, a tinerilor. Pe de altă parte, 
trebuie spus că experienţa acumulată în cadrul educaţiei şcolare contribuie la creşterea randamentului 
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celorlalte forme ale educaţiei, în condiţiile în care tinerii sunt înarmaţi cu capacitatea de a discerne, de a 
selecta, de a sintetiza, din multitudinea de experienţe acumulate, pe cele care au în mod cert, valoare 
educaţională şi pot influenţa comportamentele lor pozitive asta deoarece învăţarea „nu este legată” numai 
de şcoală sau de alte contexte organizate. 

Cei trei termeni fundamentali pe care se bazeaza semnificatia conceptului sunt „viata―, 
"permanent―, "educatie―. Educaţia nu se termină la sfârsitul instrucţiei şcolare, ci constituie un proces 
permanent. Educaţia permanentă îmbracă un caracter universal, democratic şi trebuie să răspundă 
schimbărilor care se produc în societate, în ştiinţă, tehnică, cultură.  

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni organizate ar 
putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru ceea ce propune 
societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala dezvoltă o serie de structuri 
de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de activităţi de susţinere în afara 
clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor 
didactice 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a 
profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre 
şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii 
conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat 
care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor 
educative. 

 O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă specialiştii în intervenţia socio-
educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, organizate şi desfăşurate de societate în 
direcţia susţinerii, orientării, corectării sau suplinirii activităţii educative a părinţilor. Toate tipurile de 
specialişti cu care familia intră în contact prin copil (cadre didactice, pediatrii, medici, psihologi, jurişti 
etc.) exercită un rol explicit sau implicit pe lângă părinţi. Educaţia copiilor a devenit, în societăţile moderne, 
o problemă de interes naţional . 

 Colaborarea dintre grădiniţă -şcoală–familie-societate presupune o comunicare efectivă şi eficientă, 
o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. 
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ŞCOALA DE ACASĂ 
 

 PROF. ŞTEFANIA MATEI  
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” SUCEAVA 

 
 Cu toate că utilizez calculatorul de aproximativ 20 de ani, perioada pe care am traversat-o din cauza 

pandemiei mi-a pus la grea încercare şi abilităţile digitale, şi creativitatea, şi chiar plăcerea de a lucra la 
calculator.  

Copiii, elevi în clasa I, s-au trezit brusc elevi în online, iar părinţii lor au fost nevoiţi să le ofere 
resursele necesare! Chiar de la începutul perioadei, din 12 martie, le-am spus părinţilor că perioada care 
urmează nu va fi una obişnuită şi nici uşoară, şi i-am rugat să îmi fie alături şi să sprijine copiii în toate 
activităţile de învăţare. Am simţit sprijinul lor pe tot parcursul şcolarizării online, ceea ce m-a determinat 
să le ofer o diplomă de „Părinţi minunaţi”, la activitatea online de încheiere a anului şcolar.  

Până la finalul anului şcolar am traversat două perioade distincte: cea în care şcoala online a fost 
oarecum opţională şi a doua, după vacanţa de primăvară, cu şcoală online, oarecum obligatorie. 

În prima perioadă am continuat să menţin legătura cu elevii, prin intermediul părinţilor, pe Facebook 
(pe grupul clasei), Messenger şi WhatsApp. Am ales să lucrez după orarul obişnuit şi le ofeream temele şi 
explicaţiile sub diferite forme: filmuleţe, postere, fişe, pezentări ppt, link-uri de pe internet cu resurse 
educaţionale variate. Părinţii fotografiau temele şi mi le trimiteau pe Messenger şi pe WhatsApp. Le-am 
oferit de fiecare dată, zilnic, feed-back şi am rugat părinţii să le arate copiilor explicaţiile mele şi să-i lase 
să corecteze singuri. 

După ce am urmărit fel de fel de webinarii depre mai multe platforme puse la dispoziţia profesorilor, 
am testat câteva. Mi-am dat seama că înaintea instruirii elevilor, trebuie să instruiesc şi părinţii, dintre care 
unii nu au mai avut niciodată acces la internet din diferite motive! Am găsit înţelegere, iar părinţii au fost 
deschişi şi au învăţat destul de repede, astfel încât instruirea elevilor a fost uşoară. Competenţele digitale s-
au dezvoltat simţitor. Au învăţat să navighze pe platformă, să-şi acceseze contul personal, să scaneze şi să 
încarce teme, să aştepte feed-back-ul meu etc.  

După vacanţă, unitatea şcolară la care lucrez a instalat Google Classroom şi am primit cu toţii conturi 
şi parole. A urmat o nouă instruire şi teme încărcate zilnic. Am continuat să lucrez după orarul clasei şi 
consider că am făcut foarte bine. La întâlnirile online ofeream explicaţiile necesare pentru temele efectuate 
şi indicaţii pentru temele viitoare. Norocul a făcut că la intrarea în perioada de izolare, materia clasei I se 
aproipia de final şi urma o perioadă de recapitulare şi de consolidare. Munca noastră, chiar şi în forma la 
distanţă, a fost plăcută şi uşoară. Le-am oferit sprijin şi informaţii mereu şi am apreciat implicarea părinţilor. 

La finalul anului şcolar, am organizat cu părinţii o surpriză pentru copii – coroniţe, diplome lucrate 
de mine şi dulciuri. Fiecare părinte s-a preocupat să asigure aceste surprize şi le-au dat elevilor chiar în 
timpul activităţii. Am recapitulat momentele parcurse în ultimele luni, le-am prezentat online şi părinţilor 
diplomele pomenite mai sus cu mulţumiri pentru felul în care au sprijinit învăţarea şi le-am oferit ocazia de 
a rosti în câteva cuvinte gânduri, emoţii, impresii, urări pentru vacanţă etc. Am simţit faptul că erau cu toţii 
emoţionaţi şi fiecare a spus ce a apreciat în cele 3 luni de şcoală de acasă, dar şi ceea ce a fost mai puţin 
plăcut.  

Greutăţile au venit din lipsa gadget-urilor, a conexiunii la internet şi a abilităţilor digitale. Unii le-au 
procurat, alţii le-au adaptat din mers, iar eu am acceptat orice variantă de colaborare online cu ei. Am creat 
tutoriale cu fotografii şi explicaţii pentru înscrierea pe platformă, încărcarea temelor, urmărirea feed-back-
ului etc. De mare ajutor mi-a fost cursul celor de la Digital Nation - Profesor în Online - care a venit la 
momentul potrivit pentru mine. Totuşi, concluzia finală a tuturor, părinţi şi copii, a fost că era mai bine la 
şcoală şi că speră cu toţii să ne revedem sănătoşi în septembrie în sala de clasă!  
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ŞCOALA ÎN GEMANIA. SISTEMUL FLEXIBIL 
 

INVATATOARE, MATHE ILZE  
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 

 
Ne uităm la modelul nemțesc și aflăm cum e școala în Germania. Am fost si am vizitat o scoala din 

landul Bayern. 
La grădiniță se fac înscrierile în luna februarie pentru începutul de an din septembrie. Copiii primesc 

loc la cea mai apropiată de casă (3 min. pe jos), iar la primărie se centralizează toate înscrierile. 
Pentru înscrierea la școală, parintii primesc o scrisoare acasă în care sunt invitați să asiste la o 

prezentare despre Flexi-Schule (școală flexibilă), unde se renunță la modelul standard al clasei 1, clasei a 
2-a. 

Avantajul acestui sistem flexibil este că totul se învață prin joacă, învățământul e axat pe nevoile 
și dezvoltarea personală a fiecărui individ. În aceeași clasă sunt și copii mai mari (clasa a 2-a) și copii 
mai mici (clasa I), fiecare copil mic are câte un Pate (naș) care are grijă de el. Ianis este acum Pate pentru 
un copilaș croat. 

La 6 ani copilul este Kann-Kind (este apt să meargă la școală, dar nu este obligatoriu), la 7 ani este 
Muss-Kind (școala devine obligatorie). Dacă după primul an de Flex copilul este foarte bun, el poate sări 
direct în clasa a 3-a 

În Bayern, cel puțin copiii ce fac 6 ani până la 30 setembrie merg în clasa 1. Cei născuți până în 
decembrie au nevoie de o evaluare. Și dacă nu vrei să îl dai la școală la 6 ani trebuie să demonstrezi că nu 
e pregatit, ceea ce e destul de greu. 

Se pune foarte mult accent pe psihicul copilului. Avantajul este că astfel cresc copii cu o încredere în 
sine viguroasă, stăpâni pe sine, nu timorat într-un sistem rigid. Dezavantajul este că încep cu învățarea 
sunetelor și abia apoi a literelor. La început ei scriu cum se aude, nu cum este corect gramatical. Ei 
motivează această tehnică prin ușurința pe care o are copilul la învățare. Părinții, au impresia că nu se face 

școală, că se joacă toată ziua, ne lipsește “disciplina” cunoscută de acasă. Cel puțin într-o primă fază.  
Într-o clasă sunt 24 de copii. Clasele primare 1-4 în sistemul flex se fac cu un învățător, apoi cu mai 

mulți profesori . Urmează gimnaziul real sau uman pentru copiii foarte buni sau școala secundară pentru 
copiii cu performanțe mai scăzute. Gimnaziul se absolvă cu Abitur (bacalaureat) și cine dorește dă examen 
la Uni (teorie pt.masterat, doctorat) sau la Fachhochschule (studiu aplicat pentru o anumită meserie, de ex. 
construcția de mașini). 

Programul e de la 8 la 13:30 cu 2 pauze la 10:30 (25 min. de alergat prin curte) și la 12:30 (45 min. 
masa la cantină). 

Învățarea se face pe module: mate, germană, engleză, științele naturii, anatomie, muzică, sport, 
religie. 

În clasele primare se face o incursiune în toate materiile în mod generalist, potrivit vârstei lor. În 
clasele superioare se aprofundează materia învățată la început. 

Școala în Germania funcționează…nemțește. Nu se acceptă întârzieri. Daca copilul este bolnav, suni 
la secretariat si anunti, nu au nevoie de scutire medicala. 

Comunicarea cu profesorul are loc prin Postmappe – mapa pentru corespondență a copilului. 
Profesorul face acolo notițe și tu ca părinte ești dator să semnezi și invers, părintele își scrie acolo 
nelămuririle sau problemele și copilul îi da profesorului mapa. De asemenea, intri pe site-ul școlii să-ți faci 
programare pentru întrevedere cu profesorul sau îi poți trimite e-mail 

Programa școlară cuprinde niște abilități pe care copilul trebuie să le deprindă la sfârșitul anului – să 
citească cursiv un text, să-l înțeleagă și să-l rețină, să-l poată reda și răspunde la întrebări asupra textului. 
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Adunări-scăderi până la 100, înmulțiri/împărțiri și unități de măsură. Profesorul este liber să aleagă cu ce 
materiale se lucrează. Nu există manuale, copiii lucrează în caiete. 

Sistemul de evaluare este bazat pe calificative **** “perfect!”, *** “foarte bine”, ** “bine” sau * 
“trebuie să mai lucreze, să se concentreze mai bine” sau alt comentariu. 

Nu există teme pentru acasă. Numai dacă n-a reușit să facă în clasă își ia caietul și termină acasă până 
la semnul Stop! pus de profesor. În rest li se recomandă să citească cărți din biblioteca școlii. După ce 
termină de citit, intră pe un site, răspund la niște întrebări și primesc puncte. Copiii cu cele mai multe puncte 
primesc premii. 

La sfârșit de an e o zi când se dau Schulzeugnis – diplome cu descrierea dezvoltării copilului în 
diverse domenii. 
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ȘCOALA ONLINE ÎNTRE ÎNVĂȚARE ȘI SIGURANȚĂ 

 

 
PROFESOR, MATIUȚ MONICA-MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „DACIA” – ORADEA 
 
 Sarcina de a realiza un proces educațional eficient și calitativ în mediul online nu a fost deloc ușoară 

în această perioadă, chiar dacă multe dintre cadrele didactice au avut cunoștințe digitale, iar mulți dintre 
copii dețineau telefoane smart, tablete și laptop-uri. Pregătirea pentru lecțiile online, adaptarea mesajelor și 
a conținuturilor, selectarea instrumentelor potrivite pentru clase, colaborarea permanentă cu părinții, 
pregătirea și încurajarea copiilor pentru lecții, toate acestea au necesitat timp, răbdare și dăruire din partea 
tuturor profesorilor. Un rol deosebit de important l-au avut părinții care s-au implicat și au facilitat dialogul 
dintre copil și profesor. Dialogurile online cu elevii chiar din primele zile de învățare la distanță au trecut 
dincolo de subiectele propriu-zise de la toate materiile, încercând să se transmită regulat emoții pozitive 
prin cuvinte calde, zâmbete și încurajare: „Totul va fi bine!” 

 În școala online resursele digitale sunt acele instrumente de lucru, fiind din ce în ce mai des utilizate 
pentru a oferi un învățământ calitativ și deschis tendințelor inovative, care să corespundă nevoilor și 
intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor online folosind diferite 
platforme(Google, WhatsApp, Zoom, Digitaliada, Messenger etc.) în care metodele tradiționale nu mai 
ocupă toate cele 45 de minute. 

 Pentru cei mulți profesori este o mare provocare de a fi în căutarea celor mai noi metode din resursele 
digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi. Chiar dacă elevii par cu mult 
mai avansați decât profesorii acestora în ceea ce privește noile tehnologii informaționale și de comunicare 
ale mediului online, pentru ei provocarea confruntării cu acest volum mare de informații virtuale și noile 
tendințe ale școlii online este cu mult mai mare și foarte interesant.  

 În mediul online copiii sunt foarte vulnerabili. Aceștia au capacitate redusă de discernământ între 
ceea ce este bine și ceea ce poate fi rău. Copiii au grad scăzut la frustrare și orice situație neplăcută pe care 
o trăiesc în mediul online poate avea un efect negativ asupra confortului psihologic și a stării lor emoționale. 
Vorbind despre școala online cu toate plusurile dar și minusurile acesteia, credem că instituția de învățământ 
trebuie să ghideze copiii pentru a face față fluxului de informații care vin spre ei, provocărilor Internetului 
și riscurilor pe care le pot întâlni, fiind utilizatori ai site-urilor informaționale, rețelelor de socializare și 
chat-urilor, resurselor cu jocuri, filme sau video. Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a 
copilului cu tableta, telefonul mobil sau computerul. Fiind în căutarea unui filmuleț sau a unei informații 
online, copilul poate să acceseze ușor un conținut ilegal sau dăunător pentru vâsta acestuia. Comunicând în 
chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul se expune intrând în contact cu diferite 
persoane răuvoitoare. Neexistând un hotar bine determinat între „aici se poate și aici nu se poate de făcut 
click”, este foarte important ca școala să informeze orice elev despre cum acel click îl poate pune în situații 
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nu tocmai plăcute și chiar periculoase pentru siguranța lui fizică și emoțională. Este necesară existența unor 
lecții tematice care să abordeze siguranța online cu scopul principal de a-i ajuta pe elevi să identifice 
anumite riscuri, să gestioneze situațiile neplăcute și atunci când e cazul să ceară ajutor de la acele persoane 
care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau învinovăți. Tema fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie 
să fie una tabu, implicarea profesorilor și a părinților fiind necesară pentru a preveni și a asigura 
desfășurarea în cele mai bune condiții online, a procesului instructiv-educativ. Elevii trebuie să știe că 
pentru anumite lucruri care se pot întâmpla în mediul online există termeni speciali și precum în viața reală 
furtul, violența sau alte crime sunt comise de răufăcători, care într-un final sunt pedepsite legal, și în mediul 
virtual se întâmplă la fel situații în care cineva le-ar putea provoca durere și suferință.  

 Cu toții suntem datori să-i îndrumăm și să-i susținem pe copii, pentru ca aceștia să poată învăța în 
siguranță online, să se bucure de copilăria lor, jucându-se, descoperind permanent informații noi care să le 
poată aplica în viața de zi cu zi.  

 
"Depinde de fiecare dintre noi să creăm o lume mai bună pentru copiii noştri." 

Dr. Benjamin Spock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi 
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EDUCAREA COPIILOR ÎN VREME DE PANDEMIE SUB INFLUENŢA 
EFECTELOR MIJLOACELOR MEDIA 

 
PROF. MAXIM GEORGETA RAMONA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.27, STRUCTURA GRĂDINIŢA P.P.3 
 
 Ordinul 4135/2020 emis de ministrul Educației și Învățământului, Monica Anisie, prin care cursurile 

online devin obligatorii, ne-a pus în fața unei situații oarecum hilare deoarece în învățamântul preșcolar s-
a militat mult împotriva expunerii copiilor în fața mijloacelor media. Însă cum ordinul se execută și nu se 
discută am pornit pe un drum anevoios în care cadrele didactice au trebuit să depășească principiile avute, 
să realizeze materiale atractive în măsura în care dețineau abilități digitale și mai mult decât atât să 
lămurească părinții de importanța adaptării la situația dată și de necesitatea colaborării lor. Considerăm că 
conceptul de școală online va adânci discrepanțele existente la momentul de față dintre învățământul din 
mediul urban și cele rural și, de o manieră mai puțin marcantă, a celor dintre învățământul din marile orașe 
și cel din micile urbe. 

 Scoala online atrage după sine nenumărate pericole în dezvoltarea copiilor. Aceştia sunt de cele mai 
multe ori abandonaţi în faţa tehnologiei (televizor, tabletă, calculator) din mai multe motive care uneori par 
puerile dar acum și justificate cu impact major în dezvoltarea ulterioară a copiilor. Un medic pediatru dr. 
Sanda Gancevici, afirma faptul că "Televizorul este pentru creier ceea ce reprezintă o mâncare gata 
mestecata pentru stomac: nu mai simţi savoarea" (1) Ioan Cerghit afirma faptul că mass-media formează al 
patrulea mediu constant de viaţă al copilului, alături de cel familial, de cel şcolar şi de anturajul obişnuit de 
relaţii (2). Desigur sunt multe explicaţii pe care noi cadrele didactice le auzim atunci când remarcăm unele 
dependenţe pe care însăşi copiii şi le recunosc. De la părinţi, auzim numeroase pretexte:, Este singură 
activitate prin care copilul poate fi liniştit “. "Îl conving să mănânce numai în faţa televizorului/Se uita la 
desene şi aşa am şi eu timp să mai respir un pic/să fac curăţenie/să fumez o ţigară/să gătesc/să vorbesc la 
telefon"sau și mai grav neagă dependența.  

 Ceea ce nu cunosc mulţi dintre părinţi este faptul că există numeroase cercetări care demonstrează 
faptul că vizionarea la televizor afectează creierul copiilor având un impact major în dezvoltarea cognitivă 
a copilului. Studiile pe acest subiect arătă faptul că experienţa mediului în care creşte copilul joacă un rol 
esenţial în dezvoltarea cortexului. Ceea ce face copilul în fiecare zi, modul în care gândește, felul în care 
comunică, se joacă, ceea ce învață, stimulii care îi atrag atenția, au puterea de a-i modifica structura 
creierului. Este foarte important ce modele îi oferim în familie. Dacă un părinte vă oferii mult timp privitului 
la televizor este foarte probabil că și copilul, mai ales cei mici, să preia acest obicei. La fel se poate întâmpla 
dacă părinții alocă mult timp cititului, copiii preluând inițial gestul (dacă sunt mici se joacă că citesc) după 
care vor prelua obiceiul părinților. (3) Dacă până la vârsta de 4 ani copilul are o gândire simbolică şi 
preconceptuala, el manifestând o atracţie deosebită faţă de imaginile viu colorate desene animate şi mai 
puţin de productile radiofonice, între patru şi şapte ani copilul dezvolta o gândire intuitivă, pe care Piaget 
o numeşte; gândire în imagini. În acest stadiu, dorinţa de a imita este mai puternică decât conştientizarea 
efectelor. Ei sunt fascinaţi de puterea şi actele adulţilor pe care sunt tentaţi să-i imite. Sfera interesului 
pentru emisiunile TV se lărgeşte, sunt vizionate alături de desenele animate şi emisiunele cu şi despre copii 
iar poveştile radiofonice încep să le stimuleze fantezia. 

 Dacă aprofundăm subiectul vom descoperi că telefonul, tableta, televizorul afectează inclusiv 
învățarea. Oamenii rețin de la televizor mult mai puține informații decât dintr-o lectură.  

Copiii care sunt stimulați prin mijloace media au probleme în dezvoltarea și stăpânirea vocabularului. 
Ei nu reușesc să pătrundă înțelesurile cuvintelor, să formuleze fraze gramaticale corecte. Acești copiii se 
plictisesc repede când lecturile părinților, educatorilor sau a profesorilor nu sunt însoțite de imagini (ca la 
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televizor). În fața mijloacelor media copiii învață să se mulțumească doar cu percepția vizuală, emoțională 
sau senzitivă a lucrurilor, fără a face un efort de a-l înțelege.Ba mai mult ne mințim când sub incidența unor 
cunoștințe accidentale considerăm copiii, foarte deștepți” Acești copiii s-au dovedit mai târziu incapabili 
de a lega și înțelege în mod rațional informațiile deținute. 

 Un alt efect negativ al mijloacelor media asupra copiilor este scăderea duratei de somn. Un studiu 
realizat de Birbeck University of London, arată că micuţii, cu vârste cuprinse şase şi 11 luni, care folosesc 
dispozitive cu ecrane tactile dorm mai puţin.La studiu au participat 715 părinţi, care au monitorizat somnul 
copiilor. S-a aflat că fiecare oră în care un copil se joacă cu un smartphone sau tabletă înseamnă, în medie, 
o scădere a duratei somnului cu 15, 6 minute. Pe noapte media ajunge la 26, 4 minute. Pe lângă acest efect 
este afectată şi dezvoltarea socială, lipsa mişcării creând supraponderalitate (4) 

 În ciuda numeroaselor efecte negative asupra dezvoltării nu putem să negăm efectele pozitive ale 
mijloacelor media. Acestea de multe ori vin în întâmpinarea omului ușurând munca acestuia scurtând 
timpul de realizare a unei acțiuni. Unele studii au demonstrat faptul că mijloacele media accelerează 
dezvoltarea psiho-motorie a copiilor. Deasemenea cu ajutorul acestor gadget-uri se pot realiza activități 
didactice atractive și eficiente, scurtează distanța fizică putând lua legătura cu persoanele dragi aflate la 
distanță. Domenii precum medicină, fizica, tehnologiile au contribuit la dezvoltarea societății. 

 Societatea modernă evoluează și este normal ca noi ca indivizi să încercăm să ținem pasul cu ea, însă 
ceea ce nu este normal este să ne abandonăm copiii în fața unor mijloace timp îndelungat uitând să petrecem 
timp de calitate cu ei, să consolidăm relația cu aceștia, în detrimentul altor activaţi care nu aduc beneficii 
decât pe termen scurt. Nu uitați că tehnologia este bună dacă este folosită la vârste mai mari și cu durată 
scurtă de timp însoţiţi de părinţi pentru a le oferi explicaţii a ceea ce văd. Putem considera că nu mijloacele 
media sunt negative ci maniera greşită de utilizare a lor (5). Consider că ar trebui să mergem pe premisa 
unui slogan:, Nici abuzul de tehnologie, nici refuzul ei total.” În timp vom vedea dacă această modalitate 
de învățare și-a lăsat amprenta sau nu. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE – ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA DE ACASA 
 

PROFESOR EDUCATOR DANA VASILICA MAZILIȚA 
ȘCOALA GIMNNAZIALĂ SPECIALĂ “SFÂNTUL MINA”- CRAIOVA 

 
Anul acesta, săptămâna dedicată programului “Școala Altfel”a constiuit o mare provocare pentru noi, 

ca și profesori, dar și pentru copii, mai ales că vă scriu despre o clasă pregătitoare în care învață cinci copii 
cu deficiențe grave. Cu toate acestea, copiii au fost foarte încântați de activitățile propuse, activități realizate 
bineînțeles, cu sprijinul părinților saub al persoanelor în îngrijirea cărora se află copiii. În fiecre zi 
activitățile propuse au fost postate pe platforma Digitaliada, iar copiii ni s-au alăturat cu bucurie și încântare. 

„ Un film este o scriere în imagini.” ( Jean Cocteau) 
 Astfel, prima zi a “Școlii de Acasă”, a fost o zi dedicată filmului. Copiii au urmărit filmul Heidi, 

fetița munților, bucurându-se de povestea fascinantă a acestuia. 
“ Sportul înseamnă eleganță și prestanță”( Ovidiu Kerekes) 
Ziua a doua a fost dedicată activităților sportive, zi în care copiii ne-au trimis fimulețe cu pași de 

dans, fotografii și colaje cu sportul lor preferat sau jocuri minunate inventate doar de ei, din care răzbat 
veselia și farmecul copilăriei. 

„Natura nu este un loc pe care îl vizitezi. Este acasă.”(Gary Snyder) 
Ziua a treia, dedicată naturii, ne-a adus împreună cu imagini și fotografii ale plantelor pe care le 

îngrijim, dar și fotografii cu animăluțele noastre de companie, pe care le iubim și care sunt prietenii noștri 
devotați și buni.De asemenea, copiii au realizat diverse obiecte din materiale reciclabile, demonstrând că 
pot fi creativi și că natura ne răsplătește pentru fiecare gest de iubire pe care i-l oferim. Darurile sale sunt 
nemăsurate și e nevoie să învățăm, încă de mici, cum să ne folosim frumos de ele, pentru a trăi într-un 
mediu cât mai îngrijit și mai curat. 

“ Patria este un copil, dacă uiți de ea, poate să plece de acasă.” ( Grigore Vieru) 
Ziua a patra, denumită“ Vreau să îmi cunosc țara” este ziua în care ne-a reamintit tuturor ce țară 

minunată avem, și cât de important este să o cunoaștem și să o iubim. Mai ales acum, în aceste momente, 
în care, pentru prima dată în ultimii ani, nu am putut desfășura excursia pe care, în fiecare an, școala noastră 
o organiza, ne-am dorit ca cei mici să nu resimtă atât de puternic lipsa acestui moment plin de amintiri de 
neuitat. Pentru aceasta, ne-am bucurat de tururile realizate virtual, de imagini impresionante de la munte 
sau de la mare, dar am încercat să redescoperim și cele mai fermecătoare locuri ale orașului în care 
trăim.Am poposit la Mănăstirea Curtea de Argeș, în județul Argeș, dar și la Delfinariul din Constanța, un 
loc pe care l-am ales în mod intenționat, știind faptul că delfinii sunt pentru copiii cu nevoi speciale animale 
terapeutice.Din 1988, delfinii din numeroase centre unde se practică acest gen de terapie au ajutat diverse 
persoane, copii cu probleme speciale, să își dezvolte vocabularul și să facă progrese în diferite domenii, 
pentru ca viața lor să fie mai bună și să se poată integra mai bine în societate.  

 
Copilul râde: „Înțelepciunea și iubirea mea e jocul!” (Lucian Blaga) 
Deoarece ultima zi a școlii de acasă, a fost cu puțin timp înainte de sărbătorirea Zilei Copilului, 

activitățile desfășurate au stat sub semnul sărbătoririi acestei zile și al temei denumite “ Copilărie fericită”. 
Ne-am anintit de jocurile copilăriei, de poezii și cântecele care ne-au înveselit și am organizat Atelierul de 
creație on-line, “Totul va fi bine!” Curcubeul colorat de copii ne-a readus tuturor speranța că ne vom putea 
revedea în următorul an școlar cu cu bine și că vom putea să apreciem mai mult momentele petrecute 
împreună. Chiar dacă am reușit să ne desfășurăm activitățile de la distanță, copiii au mărturisit, cu fiecare 
ocazie, că le este dor de zilele în care ușa clasei se deschidea și ne puteam îmbrățișa cu toții. 
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ȘCOALA DE ACASA – O PROVOCARE NOUA PENTRU ELEVI ȘI O 

OPORTUNITATE PENTRU PROFESORI 
 

PROFESOR: MAZILU ELENA-CODRUȚA 
ȘCOALA: GIMNAZIALA MORAREȘTI 

 
Peste 6.000 de cadre didactice au participat la cercetarea evaluativă privind practicile didactice și 

dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii în această perioadă. Cu un eșantion reprezentativ, 
investigația relevă măsurile de sprijin necesare și pot constitui baza pentru decizii la nivel local și din partea 
Ministerului Educației. În condițiile în care lucrează mai mult decât de obicei pentru a compensa 
inconveniente inerente transpunerii într-un cadru nou a activităților didactice, profesorii regândesc situațiile 
de învățare și pun mai mult accent pe calitativ, pe progres școlar autentic și pe interacțiunea și implicarea 
elevilor. Astfel, majoritatea profesorilor resping varianta repetării anului școlar și varianta recuperării prin 
restructurarea anului școlar viitor, optând pentru păstrarea structurii actuale a anului școlar în curs, cu 
reproiectări ale curriculumului și evaluărilor pentru clasele a VIII-a și a XII-a (42%) sau prelungirea cu 2-
4 săptămâni a anului școlar în curs (44%). 

O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel 
un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește 
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană (65%), sprijin 
personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare (64%), monitorizarea ritmului învățării (52%), 
feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor (45%), explicații pentru înțelegerea 
conceptelor, relațiilor, fenomenelor (45%), consiliere individuală (36%). 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc cel mai frecvent aplicații 
simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger (91% 
– medie de 3, 66 pe o scală de 4) sau chiar apeluri telefonice (83% – medie de 3, 34). Pe locurile următoare 
se situează: utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații 
și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps etc. (medie de 2, 82), apoi platformele specializate de elearning (2, 6) și aplicațiile pentru 
apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams (2, 48). 

„Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 
redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoș, 
director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași. „Profesorii noștri sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față acestei provocări și să compenseze 
inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică, proiectare 
minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim despre un compromis și o încercare de a face tot 
posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele mici.” 

Un procent de 77% dintre elevii cu rezultate bune și foarte bune reușesc să parcurgă curriculumul de 
trunchi comun conform planificărilor preexistente. Mult diferit stau lucrurile cu elevii cu rezultate slabe, 
care, în opinia profesorilor, reușesc doar în proporție de 50% să țină pasul. 

2223 de cadrele didactice care au ore la clasa terminală a ciclului gimnazial remarcă aceeași diferență 
între elevi. Copiii de clasa a VIII-a care au de obicei rezultate școlare slabe acumulează în această perioadă 
lacune într-o măsură semnificativ mai mare decât colegii lor, cu o medie de 1, 93, față de media de 3, 11 
indicată pentru elevii buni (pe o scală de 4). 
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Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 

lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare (64%), dificultăți de ordin tehnic 
– platforme care trebuie instalate, care nu funcționează (62%), lipsa suportului pedagogic pentru realizarea 
de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: (58%), lipsa instrumentelor 
potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor (57%), lipsa conținutului educațional (resurse 
digitale) în domeniul disciplinei (57%), lipsa unui computer suficient de performant (56%) și lipsa timpului 
necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale (54%). 

Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 
tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de 
programe suplimentare (73%), lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii (71%), nivelul 
insuficient al competențelor digitale (68%), lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart (65%), lipsa unui 
program bine structurat, determinând sincope în învățare (65%), lipsa controlului și monitorizării constante 
a activității lor (65%), acces limitat la Internet (64%), lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea 
adulților (59%). 

Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice 
constituie câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate 
pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă.” 

Cadrele didactice participante la investigație sunt deopotrivă din mediul rural și din mediul urban, 
distribuiți proporțional pe niveluri de învățământ. Nivelul de utilizare a tehnologiei este mediu pentru 53% 
dintre aceștia. Doar 4% se declară începători în utilizarea instrumentelor și resurselor digitale. Oricum, în 
această perioadă, pentru ședințe și discuții cu colegi cadre didactice, sunt nevoiți să utilizeze grupuri de 
discuții asincrone, cum ar fi Whatsapp (94%), apel telefonic (75%), email (72%) și videoconferințe prin 
Zoom, Webex, Skype, Meet etc. (58%). Iar pentru managementul claselor și al activităților de învățare, 
aproape trei sferturi utilizează platforme de elearning precum Google classroom (68%), Moodle (3%), 
Edmodo (3%), Easyclass (2%). 
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ȘCOALA ONLINE 

 

PROF. LILIANA MEHEDINC 
 

Școala online este unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultimul timp, mai exact după 10 aprilie, 

când România a trecut la acest tip de învățământ. Acest eveniment i-a luat pe toți prin surprindere, atât pe 

elevi, cât și pe cadrele didactice. 

Nimeni nu se aștepta la o astfel de schimbare. La început se credea că se vor suspenda cursurile pe o 

perioadă scurtă de timp, în niciun caz până la sfârșitul anului școlar. Așteptările tuturor au fost înșelate și 

fiecare a început să treacă printr-o perioadă mai dificilă. Sunt persoane care se adaptează ușor situațiilor 

noi, dar și persoane la care adaptarea durează. In acest caz, balanța s-a înclinat spre partea mai puțin bună. 

Învățământul din România nu era pregătit pentru o astfel de situație, fapt pentru care s-au căutat soluții 

rapide, care, din punctul meu de vedere, au creat și haos. Haosul a fost creat din cauză că nu s-a stabilit 

utilizarea unei platforme online la nivel național, ci fiecare școala și-a impus propriul regulament. De 

asemenea, notarea elevilor a lăsat de dorit, deoarece notele fiind trecute doar cu acordul părinților, elevii 

nu au mai fost motivați. Notarea în mediul online nu este una tocmai obiectivă. Cum fiecare lucru, situație 

are avantaje și dezavantaje, acest lucru se întâmplă și în cazul „școlii de acasă ”. 

În opinia mea dezavantajele sunt într-o proporție mai mare decât avantajele. De exemplu, pentru 

elevii din ani terminali, școala online poate reprezenta un avantaj, dar și un dezavantaj. Pentru unii, acest 

timp în care au stat în casă a fost folosit în mod util, ei focusându-se pe obiectele de examen, fără stresul 

celorlalte materii și și-au organizat timpul după propriile preferințe. În schimb, alți elevi nu s-au putut 

adapta acestei situații, au pierdut firul lecțiilor, lipsindu-le motivația. Un alt dezavantaj îl reprezintă 

comunicarea dintre elev și profesor. Din moment ce utilizarea camerelor video nu a fost obligatorie, elevii 

au preferat să le țină închise, iar profesorul să vorbească fără să știe dacă este ascultat, sau elevii au alte 

preocupări. De asemenea, elevii, dar și profesorii petrec un timp destul de lung în fața dispozitivelor după 

care lucrează, acest lucru ducând la epuizare psihică. Predarea online nu este una de calitate, ea putând fi 

perturbată de probleme tehnice, cum ar fi căderea internetului, semnal slab, etc. 

Cea mai mare problemă a școlii online este lipsa dispozitivelor după care elevul să lucreze. Sunt 

foarte mulți copii, ai căror părinți nu își permit achiziționarea materialelor necesare pentru astfel de învățare. 

Acești copii, în acest moment sunt privați de dreptul la educație. Ei când vor recupera? Aș fi preferat ca toți 

copiii din România să aibă posibilitatea de a învăța în mediul online. Învățământul este gratuit! 

În concluzie, școala online este o noutate pentru toată lumea. Vor trebui să fie adoptate măsuri mai 

atent gândite, deoarece această situație poate să apară din nou. Fiecare trebuie să fie pregătit pentru acest 

lucru, și fiecare copil să poate învăța în același mod. Toți copiii sunt egali! 
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TEACHING ENGLISH ONLINE  
 

PROF. MELINTE MIHAELA 
 
Teaching online foreign languages involves methodology, content but also special equipment, such 

as a laptop or a computer, webcam, headset, reliable internet and a virtual teaching platform. 
But what does it mean to teach online? Just like the face to face lessons, you should set clear learning 

goals and plan the lessons according to students’ levels, needs and preferences. Also, it is necessary to 
possess good management skills, to use gestures, to build good rapport and to provide ongoing feedback to 
students.  

In order to set clear learning goals, you should always plan the lessons. Everything must be 
thoroughly prepared in advance: the stages of the lessons, the materials (links, websites, apps), the 
procedures and possible problems and solutions (technical issues). 

Good management skills are very important. You must adapt tasks, check if learners understood you, 
you must give clear and simple instructions and demonstrate the activity first.  

It is very important to use gestures in order to show that you’re listening, to give immediate 
feedback/praise, to invite learners to speak and to correct students’ errors. The feedback can be given at the 
end of the lesson (What did you learn? What was interesting? Not so interesting?). The feedback can be 
oral, using tools like voice recorder on your phone, Vocaroo or written, using Email, Google Docs, 
Screencast via Zoom or Screen-o-matic. 

In terms of technology, the most popular options that can be used for synchronous teaching are: 
Zoom, Skype, Webroom, Cisco Webex, Whereby. For asynchronous teaching you can use: Edmodo, 
Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle. 

All these platforms/apps offer useful features: Whiteboard, chatbox, record session, breakout rooms 
(for pair/group work), screen sharing, annotation tools. Using them you can create interesting and effective 
lessons, engaging and motivating students.  

For instance, the virtual whiteboard can be used to draw or upload a picture to introduce the topic of 
the lesson, to take note of emergent language, to give delayed feedback on language use. 

The chatbox is a quick way to display an error, elicit corrections, see student’s answers or give 
instructions.  

The breakout rooms can be used to set pair work or group work. Screen sharing and annotation options 
give students agency, allowing them to share their screen or to annotate on the board. 

Just as in any regular classroom, you’ll need to track your students’ progress – both during class and 
throughout their course. 

Have students present their own ideas to the class using their webcams, and offer them progress tests 
through online forms and writing assignments. You could also test students using fun quiz software like 
Kahoot, or more formal online progress tests with Typeform’s test maker. 

 
To conclude, apart from the aspects mentioned above, show enthusiasm and a passion for the content 

you are teaching. Students respond better and are more engaged with the content if you are excited about 
what you are teaching. 
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DESPRE CELE MAI BUNE SISTEME DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN LUME 

 
PROFESOR FLORENTINA MENCHÚ-ROSAL, 

COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”, TG. NEAMŢ 
 
 În ultimii ani se constată o mediatizare excesivă a celor mai bune sisteme de învăţământ din lume şi 

o tendinţă obsesivă de a le imita şi de a introduce elemente din aceste sisteme în cel românesc, fără a se lua 
în considerare faptul că educaţia nu este şi nici nu trebuie să fie egală în toate ţările şi că datele realităţilor 
naţionale sunt complet diferite. Pe glob există ţări în care sistemele de învăţământ au forme pe care nimeni 
nu şi le imaginează, există ţări în care educaţia doar uniformizează, există ţări în care educaţia eliberează şi 
produce cu adevărat o stare de bine fiinţei umane şi mediului în care aceasta trăieşte. Rezultatele evaluărilor 
standardizate internaţionale PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) şi PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
decid topul celor mai performante sisteme de educaţie din lume. Conform acestora, în fruntea clasamentului 
se află următoarele ţări: Japonia, Barbados, Noua Zeelandă, Estonia, Irlanda, Qatar, Olanda, Singapore, 
Belgia, Elveţia, Taiwan, Finlanda, Coreea de Sud, Canada, Regatul Unit, Rusia, Germania etc. 

 
 În anul 2015, Singapore s-a situat pe primul loc în raportul PISA. Elevii, şi apoi adulţii acestei ţări 

sunt premiaţi constant pentru eficienţă şcolară şi laborală. Bilingvismul, trilingvismul, meritocraţia şi 
profesorii extrem de pregătiţi (care trec prin numeroase şi grele evaluări, dar se bucură de un statut social 
înalt) asigură succesul sistemului. Din păcate, domină individualismul, competitivitatea este acerbă şi elevii 
sunt supuşi stresului de la vârste foarte mici. 

 
 În Japonia, încă din epoca samurailor, educaţia a urmărit cooperarea între semeni; publicul şi privatul 

îşi dau mâna pentru a beneficia în cele din urmă de muncitorii doriţi. Elevii japonezi înregistrează 
performanţe la ştiinţă, matematică şi literatură. Limba engleză se învaţă de la vârste foarte mici, iar în ciclul 
gimnazial li se oferă patru materii eligibile, care îi vor ajuta să se iniţieze în tainele viitoarelor meserii. 
Fiecare copil japonez este încurajat să-şi identifice cât mai devreme abilităţile. După ce trec prin şase ani 
de şcoală elementară, trei ani incipienţi de liceu şi alţi trei ani de liceu propriu-zis (liceul nu este însă 
obligatoriu), absolvenţii sunt supuşi unui filtru competiţional sever pentru a intra la universitate. 

 
 Societatea estoniană este una a cunoaşterii prin excelenţă. Legea educaţiei acordă prioritate formării 

personalităţii, familiei şi naţiunii estoniene, promovării minorităţilor etnice şi culturii, conservării naturii, 
creării tradiţiei de învăţare pe tot parcursul vieţii. În această ţară, educaţia este direct conectată la familie şi 
la societate. Estonia a fost printre primele ţări care au adoptat digitalizarea învăţământului, ba chiar se poate 
vorbi de o tradiţie a învăţării de acasă. Elevii preferă carierele utile pentru dezvoltarea socială ca ingineria, 
medicina, avocatura. 

 
 Statul taiwanez investeşte enorm în educaţia celor mici, care sunt evaluaţi în profunzime cu scopul 

de a li se descoperi aptitudinile artistice, intelectuale, tehnice, ştiinţifice etc. Apoi sunt încurajaţi şi susţinuţi 
permanent în liniile acestora. Şi în Elveţia copiii sunt triaţi în funcţie de capacităţi, iar cele mai utilizate 
limbi de predare sunt germana, franceza şi italiana. După cum afirmă comisia Fulbright din Statele Unite 
ale Americii, şi în Belgia educaţia este o prioritate a guvernului şi se bucură de o mare parte din bugetul 
regiunilor. 
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 Finlanda se deosebeşte mult de mentalitatea convenţională. Copiii finlandezilor încep şcoala la vârsta 
de şapte ani, mult mai târziu decât în majoritatea ţărilor de pe glob; toţi învaţă în aceeaşi clasă, indiferent 
de capacităţile intelectuale; temele pentru acasă sunt puţine sau pot să lipsească; orarul şcolar este scurt şi 
pentru elevi, şi pentru profesori; nu există presiunea evaluărilor şi a examenelor; de fapt, singurul examen 
prin care se trece este la vârsta de 18 ani, când părăsesc şcoala; toţi actorii educaţionali se bucură de mult 
timp liber care le dă posibilitatea de a-şi urma îndeaproape interesele personale. Cei mici învaţă totul prin 
cântec şi prin joc, de aceea sunt motivaţi pozitiv pe parcursul întregului proces educativ. Uneori, se învaţă 
sau se înţeleg patru-cinci limbi. 

 Aici educaţia este gratuită de la început până la sfârşit şi nu prea există şcoli private. Sistemul are 
grijă să-i păstreze fericiţi pe elevi şi pe profesori. În Finlanda este o mare cinste să fii cadru didactic. Tradiţia 
luterană a familiilor şi a societăţii în general are mare rol în impunerea unui înalt grad de responsabilizare 
şi valorizare a fiecărei persoane în parte. În cultura finlandeză nimeni nu este judecat după situaţia socio-
economică şi, ca atare, este inhibată din start gândirea maniheistă (buni-răi, săraci-bogaţi, inteligenţi-
proşti). În plus, lectura obligatorie a Bibliei creează o societate empatică şi asigură performanţele lectoriale 
viitoare. 

 
 În Olanda, sistemul de învăţământ promovează libertatea elevilor şi a profesorilor, încurajează orice 

schimbare şi formă de expresie, apără ideile liberalismului şi ale neoliberalismului. Planurile de studii nu 
sunt deloc rigide şi elevii îşi pot alege singuri liniile de interes. În peisajul olandez se găsesc şi şcoli private, 
în număr redus, ce-i drept, şcoli cu o amprentă religioasă şi şcoli de stat fără orientări tendenţioase. Studiile 
UNICEF au descoperit că în Olanda copiii sunt cei mai fericiţi din lume şi nu simt stres sau presiune. 

 
 În Irlanda, educaţia este un drept, complet gratuit indiferent de naţionalitate sau de alte antecedente 

personale. Irlanda are o rată de alfabetizare aproape perfectă: 99%. Regatul Unit excelează în studiile 
superioare, pentru că atunci când se vorbeşte despre educaţie, trimiterile sunt la Oxford şi Cambridge. La 
rându-i, Germania a reuşit să-şi consolideze un sistem educativ performant. Pe de o parte, grădiniţa nu este 
obligatorie şi copiilor li se oferă libertatea de a petrece un timp calitativ şi decisiv în sânul familiei. Pe de 
altă parte, elevii pot alege între cinci forme de învăţământ, fiecare dintre ele cu numeroase avantaje. 
Universităţile germane atrag foarte mulţi studenţi străini. 

 
 Rusia este altă ţară rămasă în topul calităţii educative. Sistemul acesteia este coordonat şi organizat 

de către stat, care se asigură că educaţia generală este liberă şi accesibilă tuturor. Cei mici sunt incluşi în 
centre preşcolare sau specializate care se îngrijesc de dezvoltarea intelectuală timpurie şi de abilităţile 
motorii prin activităţi fizice numeroase şi diversificate. Ciclurile primar, gimnazial şi liceal, care constituie 
educaţia generală, se axează pe formarea emoţională şi socială a elevilor, având drept finalitate adaptarea 
lor la viaţă şi formarea capacităţii de a lua decizii asertive. Aceasta din urmă este una dintre reuşitele 
sistemului educativ rusesc, coroborată cu libertatea fiecărei şcoli de a-şi asuma propriul curriculum. 

 Sistemul de învăţământ românesc a cunoscut perioade şi perioade. A început bine, prin dorinţa de a 
impune modelul bunului om şi cetăţean, aşa cum reiese din proclamaţia ministerului pentru săteni, din anul 
1864 („Că de aceea a făcut guvernul şcoala şi o să tot facă pe unde va mai fi lipsă de ele, ca să înveţe fiecare 
a se ruga lui Dumnezeu, ca un bun creştin şi să se deprindă a fi om de omenie şi să ştie să în grijească cu 
minte neorbită de ale lui, de ogorul, de bordeiul, de vita sa şi să ştie cum să şi le păstreze şi să şi le apere 
de cei răi şi de tot răul şi mai ales ca să ştie tot omul e român şi cât de mare este ţara românului şi cât este 
dator fiecare să iubească şi să pună toată dragostea şi viaţa pentru ţara lui şi pentru Domnitorul ei, căci dacă 
ţara numai este nici dreptate nici bine nu mai poate fi nimănui…”), a devenit un vis frumos în perioada 
interbelică şi actualmente a căzut în mania primejdioasă a imitaţiilor modelelor străine. 
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 Prin urmare, un sistem educativ modern şi eficient nu este acela care produce succes academic şi 
profesional, ci acela care fericeşte şi împlineşte fiinţa umană, care nu costă, care aşază în centru pedagogia 
fericirii şi „orele verzi”, care stimulează inteligenţa emoţională şi care validează starea de bine autentică 
etc. Dacă nu se înregistrează toate acestea, înseamnă că nici nivelul de trai nu este atât de bun încât să 
reuşească să ridice educaţia la cele mai înalte standarde. În plus, şcolarizarea neamului respectiv duce doar 
la înrobirea lui, nicidecum la eliberare şi controlează total viziunea asupra lumii în loc să-l ajute pe om să-
şi creeze una proprie. Şi Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, sublinia că un imens bine 
produce unei ţări şi lumii întregi o educaţie „pusă în serviciul omului şi al omenirii, ... bazată pe virtuţi, pe 
valori şi pe încredere”! 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MERCEAN OANA CRISTINA 
GRADINIȚA CU P.P. „MICUL PRINȚ” CLUJ 

 
 Sistemele educaționale din întreaga lume au trecut și încă mai trec prin nevoia de a se reinventa, dată 

fiind situația în care milioane de oameni își petrec zilele în casele lor. Astfel, viețile tuturor au suferit 
schimbări majore.  

 Creierul uman are o mare capacitate de învățare, însă este predispus să reziste schimbărilor. Lucru 
valabil pentru adulți și copii. În general, avem nevoie de rutină pentru a ne simți în siguranță. În același 
timp, e necesar să ieșim din zona de confort pentru a învăța. Problemele apar atunci când circumstanțele 
din jurul nostru ne scot din zona de confort prea rapid și mai mult decât poate gestiona creierul nostru. Un 
program săptămânal împreună cu un orar zilnic pot fi de ajutor și aduc un sentiment de calm atât pentru 
adulți, cât și pentru copii.  

 Orele online pot părea solitare, însă se pot modifica la nivelul grupului. E necesară o încurajare de 
comunicare, socializare, intrare în contact cu colegii săi. Grupurile de studiu pot fi o soluție pentru a-și 
păstra concentrarea și pentru a-și organiza mai bine studiul. Un factor foarte important este comunicarea. 
Cu siguranță, comunicarea cu empatie cu profesorii/reprezentanții școlii/părinții/copiii despre așteptări și 
posibilități va duce la un rezultat avantajos. Pentru toată lumea este o experiență nouă la care încearcă să 
se adapteze. 

 Metodele de predare aplicate în clasă/grupă au un puternic impact asupra calității educației. Practic, 
mult din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor. Așadar, la competențele pe care fiecare 
profesor le dezvoltă în relația cu elevii săi, iar această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul 
online. 

 Adaptarea la predarea în online încurajează cadrele dicatice să colaboreze între ei, împărtășindu-și 
materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat 
cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia și-au împărtășit din 
cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin.  

 Mutarea cursurilor în online încurajează elevii/copiii să aibă mai multă autonomie în învățare, 
folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare în online, poate 
susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi 
autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi 
autodidact). 

 
Punctele tari ale ,,școlii online”: 
 asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia; 
 facilitează transmiterea cunoștințelor, ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se poate 

realiza prin platformele utilizate; 
 se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor; 
 se poate oferi un feedback mai ușor, în momentul activității online. 
Puncte slabe: 
 se mărește timpul petrecut în fata diferitelor ecrane; 
 nu toți participanții au acces la tehnologie; 
 chiar și cei care au acces la tehnologie nu pot fi stimulați să ia parte la toate activitățile; 
 stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai datorită faptului că se simt forțați să asigure 

tehnologia necesară; 
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 creează nemulțumiri în cazul elevilor care, deși nu sunt la școală, trebuie să se trezească devreme 
pentru a participa la activități; 

 creează nemulțumiri în cazul părinților care trebuie să își petreacă timpul cu preșcolarii, pentru a 
participa la activități, copii care încă nu știu să folosească tehnologia, nu știu să scrie, să citească. 

 
 Așadar, se poate spune că școala online este o „forma fără fond”. A fost adoptată forțat forma, dar 

nu s-a creat fondul. 
 
 În concluzie, pentru o desfășurare mai bună a orelor/ activităților în mediul online, se pot propune 

accesări a unor proiecte/programe cu fonduri europene, pentru dotarea unitățile școlare cu terminale (laptop 
sau tablete) pentru fiecare elev și cadru didactic din unitatea de învățământ. Iar aceste dotări să fie 
administrate de școală și nu de părinți; și perfecționarea cadrelor didactice pentru acest mod de predare 
virtuală, prin participarea acestora la pregătiri/cursuri specifice nivelului de vârstă pentru care pedă acesta. 
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EDUCAŢIA DESCHISĂ LA DISTANŢĂ 

 

PROF. MERISOR ADELA PETRUTA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 URDARI, GORJ 
 

 Cercetările asupra problematicii educaţiei la distanţă sunt la început, iar în spaţiul pedagogic aceasta 

lipseşte aproape total. În general, din punct de vedere psihologic, distanţa comportă multe semnificaţii, fiind 

de cele mai multe ori purtătoare de ambivalenţe interpretative. Distanţa mobilizează individual, îl motivează 

să atingă ţinte, să depăsească obstacole, să învingă bariere, să devină ,,curajos”.  

 Forma de instruire la distanţă poate atrage şi datorită ineditului acesteia. Mulţi tineri sunt captaţi de 

ceea ce este nou, de spargerea şabloanelor, de atingerea rapidă a unor ţinte – uneori cât mai facil.  

 Distanţarea ocazionează mai buna delimitare sau regăsirea individului. În separare şi îndepărtare, 

individual îşi construieşte specificitatea existenţială, revine pe o cale a lui; separarea devine prilej de apărare 

identitară sau de reparare a ceea ce a fiinţat cândva. Însingurarea produsă de educaţia la distanţă, devine 

prilej de conturare sau consolidare a eului – când există o bază de consolidat. Un individ se poate distanţa 

atunci când a devenit sufficient de independent faţă de alţii şi faţă de împrejurările de tot felul. Nu cred că 

se poate face gimnaziul sau liceul la distanţă. 

 În ceea ce priveşte tehnologia, aceasta fascinează prin statutul ei de mediu de apropiere şi întâlnire, 

de prezenţă inedită, ce presupune schimbarea. Nu trebuie uitat că tehnicul implică şi o anumită doză de 

artificializare. Orice tehnică de informare acţionează întrucâtva asupra acurateţei mesajelor transmise, 

adăugând un cumul specific de semnificare. 

 Cela dintâi ipostaze ale învăţământului la distanţă se consider a fi o serie de cursuri de stenografie 

prin corespondenţă, realizate în secolul al XVIII – lea. Anumite forme de învăţământ la distanţă se dezvoltă 

în ţări cu suprafaţă mare şi zone rar populate unde este dificilă realizarea unor reţele clasice de învăţământ.  

 Gândită ca o nouă formulă de realizare a pregătirii iniţiale sau continue, paradigma educaţiei deschisă 

la distanţă presupune o concretizare a democratizării educaţiei în condiţiile progreselor tehnologice 

contemporane. Înainte de toate, învăţământul la distanţă răspunde exigenţei individualizării şi personalizării 

traseelor formative. Se porneşte de la premise că un program de educaţie va avea success atunci când va 

viza indivizi concreţi, cu trebuinţe şi posibilităţi bine determinate. În acelaşi timp, el se adresează populaţiei 

adulte, celor care doresc să-şi multiplice formarea profesională, să urmeze un traseu de reconversie 

profesională, oferind fiecăruia posibilitatea de a fi integrat permanent într-un proces de reformare 

instructivă şi chiar profesională. 

 Apelul la noua tehnologie constituie un exemplu strălucit de introducere şi adecvare ale unor tehnici 

noi în dispozitivul tradiţional al pedagogiei. Suporturile pedagogice tradiţionale nu sunt abolite, ci sunt 

conjugate cu noile suporturi tehnice. Noua schemă de realizare a învăţării schimbă multe din datele 
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problemei arhicunoscute. Nu numai tehnologia de predare suferă schimbări, ci şi formele de realizare a 

învăţării, procedurile de evaluare, selecţia şi structurarea conţinuturilor transmise, modalităţile de 

gestionare şi de management ale proacticilor educaţionale. 

 În ultimă instanţă, învăţământul la distanţă ar trebui să stimuleze creativitatea didactică, inovaţia în 

materie de realizare a formării, concurenţa în ceea ce priveşte ofertele educaţionale alternative. Însăşi 

logistica tehnico-pedagogică se poate înbunătăţi, graţie solicitărilor şi sfidărilor de tot felul. 

 Programele informatice sunt concepute a se adresa milioanelor de personae aparţinând unor culture 

dintre cele mai diferite şi cu o pregătire intelectuală diferenţiată. Suporturile de curs sau programele de 

calculator trebuie să fie autoexplicative, să conţină secvenţe autodescriptive, cât mai explicite şi intuitive 

pentru a fi folosite cât mai uşor.  

 Acest tip de învăţământ constituie o formă compensatorie de educare, cu virtuţi deosebite pentru cei 

care au parcurs deja un program instituţional de pregătire şi se găsesc în situaţia de perfecţionare, de 

reorientare şi de schimbare profesională, de satisfacere a unor nevoi spiritual individuale. În condiţiile 

actuale, când formarea continuă a devenit obligatorie, educaţia la distanţă este şi o cale de deşcolarizare a 

educaţiei adulţilor. Credem că instrucţia şi educaţia de bază vor rămâne, în continuare, apanajul formelor 

tradiţionale de livrare a educaţiei. 
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JAPONIA  
 

PROF. MERT CIPRIAN 
 
 Țara în care singurii cetățeni care nu sunt obligați să se închine în fața împăratului sunt dascălii, 

deoarece japonezii consideră că fără dascăli nu ar exista împărați... 
 În Japonia, atitudinea față de profesor este deosebit de respectuoasă, acesta bucurându-se de un statut 

social foarte înalt. Unui profesor i se adresează cu „sensei”, ceea ce înseamnă stimat, admirat, înțelept, 
experimentat, iar persoana care a obținut acest titlu – fie educator la grădiniță, profesor școlar ori universitar 
– beneficiază de o poziție deosebită. 

 Profesorii sunt responsabili atât de instruirea copiilor cât și de educația lor morală, de formarea 
caracterului, de inocularea valorilor japoneze fundamentale. Ei sunt preocupați de viața școlară a elevilor 
și studenților, precum și de cea familială. 

 Competiția pentru obținerea unui post în învățământ este foarte mare. Pentru aproximativ 38 000 de 
posturi vacante anual, la concurs participă cam 200 000 de persoane. 

 Astăzi, majoritatea tinerilor profesori japonezi au studii universitare de cel puțin 4 ani, dar încă există 
un număr impunător de cadre didactice în vârstă care posedă, în cel mai bun caz, o diplomă de bacalaureat. 
Explicația constă în faptul că, după al doilea război mondial, sistemul de învățământ japonez a adoptat așa-
numitul „sistem deschis”, care permitea angajarea cadrelor didactice nu doar din rândul celor cu studii de 
specialitate/instituții pedagogice, ci și a persoanelor ce au absolvit alte universități. 

 În învățământul din Japonia vârsta constituie un factor important, deoarece, în mare, prefecturile 
preferă cadre didactice sub 30 de ani. Concursul este dificil, dar odată trecut, profesorul este angajat pe 
viață. Din acest motiv prefecturile sunt foarte atente la selectarea cadrelor didactice. Concedierile sunt 
extrem de rare și au loc, de obicei, din cauza comportamentului imoral al profesorilor. 

 Învățământul este, în Japonia, un domeniu de activitate cu prestigiu, care le oferă tinerilor o carieră 
atractivă. Remunerarea financiară a profesorului este unul din motivele pentru care această profesie este 
destul de sus cotată. Salariul complet al unui angajat al învățământului este alcătuit din salariul de bază și 
un bon anual echivalent cu 5 salarii lunare. Un profesor căsătorit, care are copii, beneficiază de un salariu 
mai mare decât un profesor fără copii, necăsătorit. 

 Salariul inițial al unui profesor japonez depinde de diploma acestuia. Diferența dintre salariul unui 
profesor cu diplomă de master și cel al unuia cu diplomă de bacalaureat este, inițial, de 17%, dar psre 
sfârșitul carierei, această diferență constituie 3%. Astfel, un profesor de 23 de ani, necăsătorit, are un salariu 
de 2, 5 – 2, 9 milioane de yen (15 600 – 18 100 $) anual. Un profesor de 55 de ani, căsătorit, primește 7, 8 
– 8, 7 milioane de yen (48 800 – 54 400 $) anual. 

 Pentru a asigura pensiile colegilor, profesorii cedează, anual, 8, 87% din salarii, iar guvernul național, 
administrația prefectuală sau municipală plătesc în fondurile de pensii ale profesorilor 10, 92%. Un profesor 
pensionat beneficiază de asigurare medicală, de o recompensă în mărime de salariul pe doi ani și o pensie 
anual, stabilită în funcție de stagiul de muncă. Astfel, un pensionar de 60 de ani, care a profesat 35 de ani, 
are o pensie anuală care constituie 62, 5% din compensația sa totală și aproximativ 153 000 $ în momentul 
pensionării. 

 În ceea ce privește, strict, programele de pregătire/formare ale cadrelor didactice, Japonia a ales să 
desfășoare programele de formare inițială conform modelului concurent, caracterizat de desfășurarea în 
paralel a disciplinelor academice de specialitate și a celor pedagogice și profesionale.  

 Cu toate acestea, datorită lipsei de cadre didactice calificate, viitorii profesori pot primi drept de 
predare în urma unui test numit „Acknowledgement Test for Teaching Qualification”, care nu necesită 
obținerea unei diplome de licență, ci doar îndeplinirea urșătoarelor condiții:  

 

178



• Să fi studiat cel puțin 2 ani în cadrul unei facultăți sau a unui colegiu și să fi acumulat cel puțin 60 
de credite în momentul aplicării unui test; 

• Să aibă cel puțin 20 de ani și să fi absolvit liceul sau să fie calificat pentru accesul în învățământul 
superior înainte de 1 aprilie al anului în care va da testul. 

 Există trei tipuri de licență: normală, specială și temporară. Licența normală se acordă tuturor celor 
care au absolvit studiile de bază necesare și au finalizat cursurile de formare inițială a cadrelor didactice 
oferite de către universități. Certificatul este valabil 10 ani și este divizat în 3 categorii: certificat de 
specialitate, licență primară și licență secundară. Caracteristicile lor specifice sunt prezentate în tabelul de 
mai sus, cu precizarea numărului de credite. Un credit este echivalentul a 45 de ore de studiu, iar cele mai 
multe discipline au 2 credite. Sunt mai multe căi pentru a deveni profesor: 2 ani – colegiu, 4 ani – licență, 
6 ani – master. Curricula acestor cursuri de formare a cadrelor didactice este divizată în 5 categorii 
principale: 

• Discipline pedagogice 
• Teoriile de bază ale disciplinelor educaționale 
• Curriculum și metodologii de predare 
• Discipline de consiliere educațională 
• Formare pentru practică pedagogică – Practică  
 Licența specială este acordată acelor membrii ai societății care au trecut de examinarea personalului 

didactic susținută de inspectoratele școlare dar care nu au neaparat pregătire într-un anumit domeniu de 
spcialitate. Aceasta este de asemenea valabilă pe o perioadă de 10 ani. 

 Licența temporară este oferită tot de către inspectoratele școlare și atribuie statutul de profesori 
asistenți. Această licență este valabilă pe o perioadă de 3 ani. 

 Toate aceste licențe pot fi reînnoite prin completarea unui „Curs de reînnoire a licenței” care este 
compus din mai bine de 30 de ore de curs, ori inspectoratul poate să recunoască deținerea cunoștințelor și 
aptitudinilor necesare. 

 Așadar, din cele de mai sus, putem concluziona că societatea japoneză este conștientă de faptul că 
investiția în educație este o investiție în viitor iar rolul profesorului este unul vital pentru o bună formare și 
dezvoltare a tinerelor generații. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE-O PROVOCARE 

 

PROF. ÎNV. PREŞC. MESIA MARIA-DENISA 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 29, SIBIU 
 

 În România, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online, având astfel 

un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește 

următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană (65%), sprijin 

personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare (64%), monitorizarea ritmului învățării (52%), 

feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor (45%), explicații pentru înțelegerea 

conceptelor, relațiilor, fenomenelor (45%), consiliere individuală (36%). 

 Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 

lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare (64%), dificultăți de ordin ethnic: 

platforme care trebuie instalate, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare 

suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-

învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional în domeniul disciplinei, lipsa unui 

computer suficient de performant (56%) și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată 

a instrumentelor și resurselor digitale,  

 În schimb, în Estonia învățarea și predarea digitale sunt o provocare și în circumstanțe normale. 

Totuși, pe parcursul epidemiei COVID-19, școala digitală este singura opțiune. În Estonia, facem ca 

tehnologia informației să funcționeze pentru educație și avem o serie de soluții care sprijină pe deplin 

învățarea la distanță. Suntem pregătiți să împărtășim soluțiile și bunele practici estone cu țările care au 

nevoie de asemenea soluții”. 

 Cele mai multe dintre soluții sunt co-produse de școli, universități și companii private. Unele dintre 

ele sunt concepute de la bun început pentru a putea fi utilizate la nivel internațional. Scopul acestei inițative 

este de a sprijini învățarea la distanță și munca în sectorul de învățământ, în această perioadă de criză. 

Scopul acestor soluții este să sporească latura socială a învățământului la distanță și să îi motiveze cât mai 

mult pe elevi. 

 În învăţământul preşcolar, copiii învață cel mai bine atunci când se simt în siguranță și când știu ce 

urmează să se întâmple. Folosirea rutinelor și a tranzițiilor de către profesori asigură crearea climatului 

educațional propice pentru joacă și explorare. 

 Profesorii se consultă cu părinții pentru a înțelege rutina de acasă copilului și pot face recomandări 

legate de punerea celor 2 tipuri de rutină într-o legătură care să fie logică pentru copil. Fiecare clasă are un 

orar vizual adaptat vârstei pe care copiii îl parcurg fiecare dimineață pentru a se pregăti mental pentru ziua 
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respectivă; Tranzițiile dintre activități se fac cu ajutorul: Pauzelor de joc liber; Intervențiilor profesorului 

care anunță finalul unei activități și timpul 

 Rutina de acasă se întrepătrunde cu rutina de la grădinită în învățarea la distanță. 

Realizarea și comunicarea unui orar de învățare la distanță care să fie ușor de urmărit și pus în practică 

de părinți constituie primii pasi în a face această schimbare acceptabilă pentru ei În dezvoltarea unei rutine 

sănătoase de învățare de acasă, copiii au nevoie de propriul lor spațiu de învățare Timpul de expunere online 

trebuie să fie în acord cu vârsta copilului și implicit cu nivelul său de gestionare a frustrării și capacității 

sale de concentrare a atenției. Menținerea a cât mai multe dintre rutinele zilnice dezvoltate la grădiniță (față 

în față cu copiii) ne ajută în adaptarea la mediul online. Introducerea oricăror schimbări în rutină se face 

treptat, ținând cont de reacțiile copiilor. Activităţile pentru preşcolari trebuie să fie propuse în măsura în 

care există disponibilitate din partea părinţIlor. În planificarea activităţilor trebuie sa avem în vedere 

materialele de care dispune fiecare, dificultatea explicării unei activităţi. Copiii defavorizaţi şi mai 

vulnerabili sunt mai susceptibili de a pierde din învăţătura lor şi de a le lipsi susţinerea adecvată". 

 UNESCO şi-a afirmat sprijinul pentru aplicarea unor programe de învăţământ la distanţă pe scară 

largă, recomandând aplicaţii şi platforme educaţionale gratuite. Organizaţia a instituit un grup de lucru 

însărcinat să consilieze şi să ajute guvernele să găsească soluţii alternative. Ea a lansat de asemenea o 

"coaliţie globală pentru educaţie" cu sectorul privat, între care Microsoft şi GSMA, pentru a ajuta ţările să 

se doteze cu instrumente care să le suplinească lipsurile. 
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PREDAREA ON-LINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
EDUCATOARE: MÉSZÁROS MELINDA 

GRĂDINIȚA P.P. NR. 9 SATU MARE 
 
 În învățământul preșcolar și nu numai predarea online eficientă nu inseamnă doar preluarea 

conţinutului lecţiei şi transmiterea lui folosind tehnologia, ci și o atenție deosebită ce trebuie avută în vedere 
în ceea ce privește utilizarea acesteia, cât și materialele care să fie accesibile și în funție de vârsta copiilor. 
De aceea putem spune că mediul online de învatare vine reale provocari şi resurse specifice, care presupun 
ca atât noi, educatoarele, cât și preșcolarii să se adapteze acestei cerințe și să își schimbe modul de lucru. 

 Știm toți că nu există o metodică sau un manual de pedagogie online, dar există o serie de ghiduri si 
recomandari realizate de câteva universitaticare au implementat predarea online de mai mult timp și care 
pot fi folosite cu succes, în scopuri diferite sau în predarea activităților instructive-educative. Astfel că 
pentru predarea unei lecții, noi, cadrele didactice putemî nregistra un material video scurt pe care copiii să 
îl urmareasca acasă, atunci când pot, iar apoi pot interacţiona live pentru a răspunde la întrebari, astfel am 
vedea și verifica întelegerea informatiei, iar avantajul acestor lectii înregistrate este că educatoarea ar avea 
un mai mare control asupra continutului si asupra felului în care acesta este prezentat, ia rmaterialul având 
o calitate mai bună. Pot fi utilizate aplicatii și programe diferite, însă după cum am observant cei mai mulți 
folosesc Zoom-ul pentru că aici profesorii pot include în prezentarea lor materiale vizuale şi audio prin 
diferite functii (prezentări Power Point, materialele video, Share Screen, etc.) 

 Pe lângă înregistrări cadrele didactice pot apela la lecțiile live care pot fi utilizate cu succes și pentru 
a încuraja interacțiunea cu colegii de grupă. Știm că nu toți copiii vor întelege toate explicaţiile educatoarei, 
dar folosind material accesibile și pe înțelesul lor, ei vor putea să a simileze cunoștințele predate de cadrul 
didactic. Trebuie să fim foarte atenți atunci când vom folosi aplicații și programe în cadrul activităților de 
predare, să verificăm, să explorăm și să exersăm înainte de a preda o lecție toate funcțiile aplicatiei online 
folosite pentru interactiunea cu preșcolarii, să vedem modalitatea în care putem include diferite prezentări 
de tip Power Point sau materiale video astfel vom putea împiedica eventuale probleme.  

 Predarea online este o provocare pentru copii, pentru parinţi şi pentru cadrele didactice. Este 
important de asemenea să avem o atitudine deschisă și flexibilă, pentru a evalua corect ce funcţionează și 
ce nu, deschiși pentru orice provocări, dornici de a încerca idei noi și pentru a învaţa și din experiența altor 
cadre didactice. Iar prin participarea educatoarelor/ cadrelor didactice la programele de formare în ceea ce 
privește predarea online le vor da posibilitatea să identifice resurse online existente pe care să le utilizeze 
și ei înșiși la grupă, să evalueze calitatea materialelor multimedia existente, dar şi să propună noi cerinţe 
privind creşterea calităţii a învăţământului online bazat pe unităţi educaţionale de tip video și nu numai.  

 Predarea în acest sens trebuiesă fie accesibilă pentru fiecare copil, să îl ajute să aibă acces la 
tehnologie și educație. 
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EDUCAȚIA FĂRĂ FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 

 

PROF. MICA IONELA-GEORGETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156, BUCUREȘTI 
 

În anul școlar 2019-2020, dat fiind contextul cu pandemia COVID 19, nu doar săptămâna destinată 

activităților pentru ,,Școala Altfel” au fost diferit derulate, ci și orele de predare-învățare- evaluare. 

Cu atât mai mult, în instituțiile în care era programat programul ,,Școala Altfel” după ce școlile s-au 

închis, provocările au fost și mai mare, deoarece a fost necesară o altfel de mobilizare a cadrelor didactice 

și a elevilor. Nemaiavând posibilitatea de a explora împrejurimile, de a merge la teatru, la operă, la film sau 

de a vizita diferite instituții sau unități (fabrici, muzee, universități etc.), a trebuit să concepem activități 

care să fie inedite și interesante și de acasă, din dorința de a atrage atenția elevilor și de a le permite să 

profite de orele destinate ,,Școlii Altfel”. 

Printre activitățile pe care le-am propus, se remarcă: 

- să audieze/să vizualizeze punerea în scenă a unor diverse opere literare; 

- să prepare alături de familie diverse produse alimentare; 

- să participe la diferite jocuri în familie; 

- să desfășoare diverse activități prin care să-și organizeze spațiul personal (sugestii: aranjarea 

papucilor, a jucăriilor, ștergerea prafului; ordonarea cărților de pe birou, aspirarea camerei, împerecherea 

șosetelor, spălatul vaselor ș.a.) ; 

- să se familiarizeze cu obiceiurile de Paște ȋn lume și să afle despre tradițiile românești, ortodoxe, 

din perioada sărbătorilor de Paște (în cazul în care activitățile erau programate în preajma acestei perioade); 

- să ia parte la activități handmade (decupat, lipit, modelajul plastilinei, țesut, cusut nasturi etc.); 

- să desfășoare experimente științifice simple (de exemplu, folosind bicarbonat, oțet și detergent de 

vase, vor putea vedea erupția unui vulcan în miniatură). 

Toate acestea și altele asemenea lor au permis desfășurarea programului ,,Școala Altfel” și într-un 

context cu totul neașteptat. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!  

ȘCOALA ALTFEL!ȘCOALA DE ACASA! 

 

 AUTOR: MICAUȚA SIMONA 
 

Invăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe promovarea 

metodelor interactive care să solicite mecanismele gandirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. 

Strategiile didactice moderne stimulează libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor; 

activizarea tuturor elevilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv, independenţă in acţiune, 

găsirea unor idei creative, indrăzneţe de rezolvarea a sarcinilor de invăţare, ducând la o invăţare mai activă 

şi cu rezultate evidente. Elevii trebuie încurajați să gândească, să emită judecăți proprii, pentru că așa 

reușesc să se apropie de literatura, chiar și de cele mai intangibile subiecte. 

Educația trebuie analizată în contextul interacțiunii complexe dintre om și societate, pentru că „dacă 

eliminăm factorul social din copil, rămânem doar cu o abstracţie; dacă eliminăm factorul individual din 

societate, rămânem doar cu o masă inertă şi fără viaţă ”.4 J. Dewey afirmă că „educaţia este un proces al 

vieţii”, iar acest proces trebuie să respecte şi să se adapteze condiţiilor sociale în care şcoala funcţioneză.  

Nu se poate vorbi de școală fără să nu se facă referire la societatea în care ea există, deoarece este 

necesară o cunoaștere a condițiilor sociale actuale și a evoluției educației, astfel încât orice 

profesor/formator/educator care formeaza generații trebuie să cunoască aceste schimbări.  

În ultimele trei luni, societatea s-a confruntat cu o problemă mondială: pandemia Coronavirus, care a 

adus schimbări și la nivelul educației. Unii consideră benefică această schimbare, pentru că învățământul 

avea nevoie de o resuscitare, dar alții văd școala on-line ca pe o pierdere de timp.  

Școala online este un prilej de explorare a noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 

învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Se pot folosi cu ușurință resursele 

educaționale dechise, aflate doar la un click distanță.  

 Un alt avantaj pentru elevi este organizarea timpului după bunul plac. Pot lucra când și unde doresc, 

pot urca temele pe o platformă, fără să fie deranjați de zgomotul de fond din clasă, fără certuri pentru 

nimicuri între colegi fără tot felul de presiuni sociale care inevitabil apar atunci când spațiul este împărțit 

cu câteva zeci de persoane. Pentru elevii introvertiți este o modalitate de lucru ideală.  

 Dacă pentru elevii organizați școala de acasă este un avantaj, pentru alții se tranformă foarte ușor în 

dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță pot conduce la o procrastinare continuă. Fiind mereu 

obișnuiți ca sarcinile și programul să-le fie dictate de profesori, acum trebuie să se organizeze singuri. În 

consecință, se creează confuzie și nesiguranță.  

4 J. Dewey, Trei scrieri despre educatie, Ed. Didactica și pedagogică,  București, 1977,p.48 
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 Oricât de dificil ar fi pentru elevi, marele dezavantaj al profesorilor este că societatea a considerat 

cadrele didactice roboței care raspund non-stop la mesajele si solicitarile din partea elevilor si părinților, 

indiferent de oră și de natura problemelor. Pe de altă parte, aceste metode noi au dat sanșa multor profesori 

să se alinieze cerințelor noii societaț bazate pe nevoia de tehnologizare.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR ONLINE DESFĂȘURATE ÎN 
SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL” PENTRU PREȘCOLARI 

 
 PROF. MICLĂUŞ CRISTINA DIANA 

 LICEUL TEORETIC ,,IOAN BUTEANU”-G.P.P. NR.1 
 LOC. ŞOMCUTA MARE, JUD. MARAMUREŞ 

 
„Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre întărirea 

relaţiei educator-preșcolar-părinte, Atmosfera din „Săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de 
copii, cât şi de profesori, părinți cu sentimentul câştigării unor experienţe noi. 

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor şi a şcolilor, ci 
şi prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de o săptămână 
„şcoala altfel”. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor 
didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, 
să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în 
curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. În cadrul 
grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri la nivel de 
grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate 
educaţionale cu diferite instituţii. Pentru această săptămână voi propune câteva activităţi care pot 
desfăşurate cu copiii în această săptămână. 

Preșcolarii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune chiar dacă este online, de a experimenta 
sau exersa, profesorii sunt dispuşi să socializeze cu preșcolarii lor, cu părinții, într-un context non-formal, 
atipic pentru învăţământul românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii 
de cordialitete„chiar și online” Din perspectiva educatorului, iniţial am avut emoții, am simţit apăsarea unei 
săptămâni incerte, dar după ce s-a finalizat am constatat că preșcolarii mei erau foarte încântați de 
activitățile desfășurate, participând activ, încurajați și sprijiniți de părinți și așteptau cu nerăbdare ,, ca 
doamna să le mai trimită ceva ,,.. 

În săptămâna aceasta, copii mei de la grupa mijlocie erau extrem de curioși să participe la noile 
activități. Am constat că au fost extrem de preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat 
utilul cu plăcutul, și astfel totul s-a desfășurat cât mai frumos. Activitățile despre circulație, ppt-urile despre 
o alimentație sănătoasă, prepararea salatelor cu vitamine s-au împletit cu momentele de relaxare în aer liber.  

Plini de entuziasm și bucuroși că au participat la toate activitățile propuse, preșcolarii mei și-au 
prezentat părinților, în cea de-a cincea zi, produsele finale. 
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ÎNVĂȚAREA FORMALĂ – DE ACASĂ 
 

PROF. MICLESCU ELENA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOMORÂCIU 

 
Învățarea formală se desfășoară în mod normal, în spațiul fizic al școlii, dar în această perioadă, școala 

la distanță sau online e mai mult decât binevenită. Din păcate, învățarea online nu poate fi practicată de toți 
elevii, deoarece mulți trăiesc în medii defavorizate și nu beneficiază de tehnologie, de curent electric, 
internet sau chiar spațiu pentru a participa la cursuri. 

În școlile din mediul rural profesorii fac eforturi pentru a introduce tehnologia, dezvoltând diferite 
opționale care să vină în sprijinul elevilor pentru a dobândi experiență în zona IT sau programare. Profesorii 
participă la cursuri de formare pentru a putea desfășura activitatea online, gratuite sau cu fonduri proprii, 
cursuri susținute de organizații nonguvernamentale, în cea mai mare parte. Cadrele didactice au simtul 
raspunderii, isi fac treaba nu pentru că cineva le impune acest lucru, ci pentru că sunt devotate și 
competente, motivate si validate pentru munca lor, activitățile online de învățare au fost dezvoltate încă din 
primele zile de când au fost suspendate cursurile. În această perioadă a fost foarte importantă colaborarea 
și susținerea părinților, formarea unui parteneriat școală-familie, astfel încât elevul să beneficieze de cele 
mai bune instrumente și platforme de învățare în funcție de specificul școlii. 

În școala noastră s-a lucrat pe Google Classroom care este un serviciu web gratuit pentru școli și are 
scopul de a ajuta instituțiile de învățământ să treacă pe un sistem fără hârtie. Au fost create clasele de elevi, 
iar diriginții au invitat elevii să se înscrie în clase. Fiecare clasă creează automat un folder separat în Discul 
utilizatorului unde elevul poate să trimită lucrări pentru a fi notate de un profesor. Profesorul poate să 
posteze anunțuri pe fluxul clasei, iar acestea sunt comentate de elevi, astfel comunicarea se realizează între 
profesor și elev, în ambele sensuri. 

Cursurile online s-au desfășurat și folosind aplicația Zoom și Google Meet, în acest caz, pentru reușita 
lecțiilor trebuie verificată conexiunea la internet, camera, microfonul, lumina. Este recomandat să folosim 
chatul pentru a le oferi elevilor mai multe instrucțiuni, a trimite linkuri/imagini ori pentru a vorbi direct cu 
ei, a răspunde nedumeririlor, etc. Ecranul poate să fie partajat, iar elevii pot să urmărească un PPT, un 
filmuleț, poze care pot să-i ajute să înțeleagă mai bine lecția. 

Alte instrumente care facilitează predarea online și pe care le-am utilizat în această perioadă sunt 
Google Jamboard și Kahoot. Jamboard permite participanților să interacționeze în diferite moduri cu o tablă 
virtuală. Pe această tablă virtuală fiecare participant poate desena, poate adăuga imagini și stiky notes text. 
Kahoot este o platformă care ajută învățarea la distanță prin jocuri și teste la care se participă pe baza unui 
pin. 

Predarea online nu se poate face fără tehnologie, dar foarte important este modul în care este creată 
lecția. Atunci când cadrul didactic folosește jocuri, teste, povești despre un subiect, alungă monotonia, 
captează atenția elevilor, îi ajută să folosească informația precedentă cu mai multă ușurință. O platormă de 
jocuri captivante este wordwall, iar câteva jocuri pe care le-am testat și care au dat rezultate foarte bune 
sunt: „Cuvinte încrucișate”, „Găsește perechea”, „Rearanjează cuvintele în propoziție”, „Adevărat sau 
Fals”, „Cuvântul lipsă”, „Anagrama”, „Calculează rezultatul” sau “Puzzle”. 

Dacă la începutul pandemiei, atunci când am rămas acasă și am fost nevoiți să desfășurăm cursurile 
online, nu aveam atâtea informații despre aceste platforme (despre multe nu auzisem), ne-am informat, am 
căutat, am apelat la experiența altoa și am reușit să trecem cu bine prin această perioadă. 
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ÎNVAȚAMANTUL IN VREMEA COVIDULUI 

 

PROF. LUCIAN MICU, 

ȘCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN SAVULESCU” - IZVOARELE 
 

Ca urmare a pandemiei de Covid 19 am fost cu toții, cadre didactice, elevi și părinți, puși într-o situație 

dificilă. Și dacă pentru unele țări, unde învățământul digital are oarecari tradiții, mai ales în zonele izolate 

ale globului, pentru altele, inclusiv România, criza nu a fost deloc ușor de depășit.  

Am fost nevoiți în primul rând noi, profesorii, să ne adaptăm, să învățăm să lucrăm cu programe pe 

care nu le mai utilizaserăm înainte, iar după ce ne-am familiarizat cu ele a trebuit să inițiem elevii și - într-

o oarecare măsură - părinții în utilizarea lor. Iar acest lucru a presupus multe ore de lucru, timp care s-a 

scurs în detrimentul predării propriu-zise.  

O altă problemă a constituit-o lipsa dispozitivelor adecvate. Majoritatea elevilor au accesat 

platformele și programele cu telefoanele mobile, unii dintre ei chiar cu telefoanele părinților, pentru că nu 

aveau laptop-uri, tablete sau desktop-uri cu cameră. Efectele au fost că temele nu au putut fi făcute cum 

trebuie sau au fost postate cu întârziere, că s-a pierdut prea mult timp cu conectarea, postarea, înțelegerea 

lecțiilor și a cerințelor. Pe scurt, am traversat o perioadă nesigură, o perioadă de adaptare, cu foarte multe 

ore petrecute în fața telefonului și a laptop-ului, cu dioptrii crescute, cu nervi și cu foarte mult stres, mai 

ales în condițiile în care ministerul nu a venit cu o strategie clară de lucru, cu o metodologie bine pusă la 

punct. Mi s-a părut că a semănat cu mersul pe sârmă. 

Din păcate, odată ce pericolul infectării cu Covid rămâne, este foarte probabil ca totul să se reia de la 

toamnă. 

Există câteva avantaje ale învățării online, din păcate nu prea multe. Astfel elevii au fost puși în 

situația de a învăța cum să lucreze cu mai multe tipuri de resurse, cum să caute informații, cum să-și 

structureze temele pornind de la ele. Au făcut – unii dintre ei – eforturi pentru a învăța altfel decât la clasă, 

chiar și de la TVR2. Iar acest lucru cred că este benefic, pentru că în fond rolul profesorului este să-i învețe 

pe elevi cum să învețe. 

Din nefericire există multe dezavantaje. Elevii nu au înțeles unele noțiuni și nu au avut toți dintre ei 

curajul să ceară lămuriri suplimentare de la nimeni, fie din mândrie, fie dintr-o jenă prost înțeleasă, ceea ce 

a dus, cu siguranță, la goluri în cunoștințe. Părinții nu au știut să-i ajute și nu au cerut nici ei sprijinul 

cadrelor didactice.  

Programul de la școală nu a putut fi respectat, dat fiind că elevii au perceput – cei mai mulți dintre ei 

– acestă perioadă ca pe o vacanță sau semivacanță, în care se puteau trezi după ora zece și puteau să stea pe 

 

188



site-urile de socializare sau pe jocuri după pofta inimii, uneori chiar în paralel cu desfășurarea cursurilor 

online, mai ales dacă părinții erau la serviciu. 

La rândul lor, cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze programului elevilor. Dacă, de pildă, 

îcercai să intrii pe Zoom cu clasa la ora opt, mai mult ca sigur că găseai doar doi-trei elevi răsărind în fața 

camerei în pijama. Totusi, temele au fost puse pe platforme, atât cât a fost posibil, la orele din programul 

fiecărei clase. 

Pe de altă parte, elevii s-au plâns, pe bună dreptate, că au primit teme prea multe. Coroborate cu 

programul decalat și cu faptul că învățatul din scheme și manuale digitale nu este ceea ce se făcea înainte 

la clasă și necesită mai mult timp, acestea au ajuns un coșmar pentru elevii care au luat totul în serios. Mulți 

profesori nu au înțeles că nu ar fi fost indicat, într-o perioadă de tranziție, să le dea teme stufoase. 

Realitatea este că am traversat cu toții destul de greu această perioadă de criză și că nu am găsit 

sprijinul necesar și suficient din partea nimănui. Oricum, ce nu te omoară te face mai puternic, așa că de la 

toamnă vom găsi puterea să predăm și în corturi și online, pentru că, dacă patria o va cere, ne vom sacrifica.  

Și totuși... ce bine ar fi dacă s-ar lucra la niște strategii reale și la o metodologie pentru cursurile 

online... Poate așa n-ar mai trebui să le cerem voie părinților și elevilor ca să putem să dăm note! Și poate 

tot așa actul didactic online ar căpăta consistență. 
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 EDUCATIE FARA FRONTIERE!’ 

SCOALA ALTFEL! SCOALA DE ACASA! 

 

 PROF.PENTRU INV. PRESCOLAR, MICULAICIUC CARMEN-ALINA 

 LICEUL TEHNOLOGIC REPEDEA  
 

 Anul acesta a fost unul atipic, un an al schimbarii, nu ne-am imaginat niciodata ca viata poate sa ia 

o asemenea intorsatura… brusca, neasteptata…peste toate gradinitele s-a asternut linistea, insa doar 

cladirile au fost inchise, noi ne-am deschis sufletele si am ramas aproape zi de zi.Impreuna cu prescolarii 

si cu parintii ne-am mobilizat, ne-am adaptat situatiei si am continuat activitatea.Toata atentia si energia 

noastra am canalizat-o spre sufletele de aur, copiii, ne-am depasit limitele si am demonstrat ca impreuna 

suntem o forta suprema! 

 Activitatile din aceasta perioada au fost organizate online, pe grupul nostru de WhatsApp, dar am 

utilizat si platforma Zoom.In aceste saptamani, ne-am reinventat cu totii, eu am realizat filmulete pe diferite 

teme atractive, educative si distractive, iar parintii au fost cei care ne-au ajutat, au transmis mesajele,  

ne-au tinut aproape unii de altii . Nimic nu ne-a impiedicat sa ramanem conectati. Au urmat zile 

frumoase, ne-am aratat talentul in bucatarie, am facut experimente, in fiecare saptamana am abordat cate o 

tema interesanta care ne-a captivat. 

 A fost un timp de calitate in care nu a lipsit spiritul ludic, creativitatea si optimismul fiecaruia dintre 

noi. Ne-am bucurat impreuna si am creat amintiri de pus in rama. 

 La sfarsitul acestei perioade, fiecare pereche parinte-copil, a fost recompensata cu o diploma si un 

filmulet in care s-a regasit toata munca lor. 

 https://www.youtube.com/watch?v=UXyyJkW7_Pc&t=248s (canal personal de youtube) 

 

 

190

https://www.youtube.com/watch?v=UXyyJkW7_Pc&t=248s


SISTEMUL DE INVATAMANT DIN BRAZILIA 
 

PROF. MIEZU CAMELIA 
PALATUL COPIILOR PITEȘTI 

 
“Para a educação melhorar, todos devem participar “ 
(Pentru îmbunătăţirea educaţiei trebuie să participăm cu toţii) 
  
 Brazilia este cea mai mare țară din America de Sud. Este, de asemenea oferă o combinație unică de 

viață modern și viața rurală. Brazilia, care se învecinează cu Venezuela, Guyana, Surinam, precum și 
numeroase alte țări, este una mare în diverse moduri. Ea are de-a șaptea cea mai mare PIB din lume. Acesta 
este acasa, la 201 milioane de oameni. Ea are, de asemenea, unele dintre cele mai interesante schimbările 
care au loc ca țară creste pentru a răspunde cerințelor populației sale mai tinere.  

 Brazilia este o ţară care încă nu a ajuns la un nivel înalt de dezvoltare. 
 Are numeroase zone subdezvoltate, predominant zonele rurale. 
 Drept concluzie putem spune că sistemul de învăţământ din Brazilia are numeroase deficienţe. 
 Şcoala este considerată un lux pentru multe familii. 
 Totuşi, numărul absolvenţilor de liceu este în continuă creştere. 
Începuturile educației 
 Brazilia a fost descoperită în secolul al XV-lea şi a rămas colonie Portugheză până în 1822. 
 Începuturile educaţiei au reprezentat-o misionarii iezuiţi care iniţial aveau ca singur scop 

creştinizarea băştinaşilor. 
 Datorită implicării acestor misionari, au luat naştere scoli şi seminarii. 
 Imperiul Portughez încuraja absolvenţii acestor şcoli şi seminarii să urmeze studii superioare la 

univesităţile din Imperiu. 
 Iezuiţii au fost alungaţi din Imperiul Portughez în secolul XVIII. Astfel, până la obţinerea 

independenţei, reformele impuse în Portugalia erau aplicate şi sitemului educaţional din Brazilia. 
 După obţinerea independenţei, sistemul de învăţământ a fost grav afectat de statutul social-

economic inferior. Rata analfabetismului era enormă, peste 70%. 
Probleme curente 
 Astăzi Brazilia încearcă îmbunătăţirea şcolilor publice, menţinerea standardului înalt al 

universităţilor de stat precum şi implementarea unei educaţii adecvate persoanelor cu CES. 
 Rata analfabetismului a scăzut la 11, 8% în 2002.  
 În 2006 statul a investit 4, 3% din PIB în educaţie, cu dorinţa ca acest procent să crească treptat 

până la 7% 
Organizare şi structură 
 Învăţământul brazilian preuniversitar este împărţit pe 3 nivele şi este gratiuit la instituţiile de stat. 

Aceste nivele sunt: Educaţia infantilă, Fundamentală şi cea Medie. 
Învăţământul universitar are de asemenea 3 nivele: licenţa, masteratul şi doctoratul 
Educația infantilă 
 Este în opţională şi este organizată în funcţie de categoriile de vârstă în 3 sub-stadii: creşe pentru 

copii sub 2 ani, grădiniţe pentru cei între 2-3 ani şi “pre-şcoli” pentru cei de 4-6 ani. 
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Educaţia fundamentală 
 Este obligatorie şi durează 9 ani. 
 Este împărţită în doua stagii: Educaţia Fundamentală 1 (primii 5 ani) şi Educaţia Fundamentală 2 

(ultimii 4 ani) 
 În primul an copii învaţă scrisul şi cititul. 
 În anii următori materiile studiate sunt: portugheză, istorie, georgrafie, matematică, arte şi sport. 
 Acestora li se adaugă una sau două limbi străine în al doilea stagiu (engleza sau spaniola). 
 
 Anul şcolar are cel puţin 200 de zile (800 de ore de activităţi pe an), fiecare şcoală poate adapta 

numărul zilelor şcolare în funcţie de necesităţile comunităţii. 
 Absolvirea nivelului fundamental oferă dreptul înscrierii în următorul nivel de educaţie. 

 
 
 Este obligatorie şi durează 9 ani. 
 Este împărţită în doua stagii: Educaţia Fundamentală 1 (primii 5 ani) şi Educaţia Fundamentală 2 

(ultimii 4 ani) 
 În primul an copii învaţă scrisul şi cititul. 
 În anii următori materiile studiate sunt: portugheză, istorie, georgrafie, matematică, arte şi sport. 
 Acestora li se adaugă una sau două limbi străine în al doilea stagiu (engleza sau spaniola). 
 
Educaţie medie 
 Durează 3 ani, cu un minim de 2200 de ore. 
 Materiile studiate sunt: portugheză (limbă şi literatură), limbi străine, istorie, geografie, fizică, 

chimie, biologie, filosofie şi sociologie. 
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 Pe parcurs, la acest nivel de educaţie, există şi cursuri profesionale, unele cu durată scurtă, de 2 

ani, altele mai lungi ca cele în agricultură, de 3-4 ani. 
 Aceste cursuri le sunt de folos celor care vor să intre mai devreme pe piaţa muncii. 
 Pentru cei deja angajaţi, există serale care îi pot ajuta să-şi finalizeze studiile. 
 

 
 
Educaţia superioară  
Licenţa 
 Durata ciclului de licenţă este de 4 ani. 
 Se dă examen de admitere numit vestibular. 
 Există studii de 5 ani, care duc la obţinerea unei diplome pentru practicarea arhitecturii, ingineriei, 

medicinii veterinare, psihologiei şi dreptului. 
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 Obţinerea unei diplome pentru practicarea medicinii durează 6 ani. Rezidenţiatul, a cărei durată 
este între 2 şi 5 ani nu este obligatoriu, dar este necesar pentru cei care doresc să se specializeze într-un 
anumit domeniu al medicinei. 

Masteratul 
 Studiile de masterat durează doi ani şi costă în absolvirea la un nivel satisfăcător a 5-8 materii. 
 La sfârşit se susţine oral teza de masterat în faţa unei comisii formate din minim 3 cadre didactice 

şi 1 observator extern. 
Doctoratul 
 Constă în 4 ani de studii pe parcursul cărora studentul urmează cursuri avansate din domeniul ales. 
 La sfârşitul celor 4 ani se dă un examen scris şi se întocmeşte o lucrare de disertaţie. 
 Disertaţia se susţine oral în faţa unei comisii formate din minim cadre didactice şi 2 observatori 

externi.  
 Rezultatele disertaţiei se publică în jurnale de specialitate sau cărţi. 
 
Educaţia specială 
 Secretariatul de Educaţie Specială funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei şi are sarcina de 

a organiza programe şi proiecte pentru asigurarea unei bune educaţii a persoanelor cu CES. 
 Prin decretul din septembrie 2008 se stabilesc obiectivele educaţiei speciale precum şi faptul că 

Ministerul Educaţiei va asigura ajutor tehnic şi financiar pentru o bună desfăşurare a procesului didactic. 
Prin acel decret se prevede: 
 Accesul la şcoală a tuturor deficienţilor. 
 Existenţa concordanţei dintre educaţia specială şi cea de masă. 
 Asigurarea posibilităţii de a urmaşi celelalte trepte de învăţământ de către cei cu CES. 
 Asigurarea unor săli multifuncţionale, adaptate nevoilor fiecărui deficient precum şi aparatură 

necesară. 
 Formarea cadrelor didactice specializate. 
 Cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice. 
Formarea cadrelor didactice 
 Cadrele didactice sunt formate la facultate, urmând un ciclu de licenţă bazat pe pedagogie. 
 Cei care doresc să predea la şcolile medii trebuie să aibă încă o diplomă de licenţă într-un alt 

domeniu decât pedagogia. 
 Există numeroase programe de formare continuă la care pot participa cadrele didactice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. https://www.highschools.ro 
2. https://www.wikiwand.com/ro/Educa%C8%9Bia_%C3%AEn_Brazilia 
3. https://adevarul.ro/educatie/scoala/brazilia-educatia-sustinuta-petrol 
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 AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE INVAȚAMANTULUI  
ONLINE IN ROMANIA 

 
 PROF. MIHAELA MUNTEANU 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU 
 
 Există și păreri în favoarea unui astfel de sistem modern cu predare de la distanță. În această perioadă, 

în contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura posibilitate responsabilă, iar țara noastră 
trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. În învățământul privat lucrurile stau ceva mai 
bine, căci acolo există resurse financiare mobilizate mai bine. Însă în învățământul public există numeroase 
probleme cu care se confruntă elevii, părinții și profesorii. Cu bune și cu rele, acesta este sistemul de care 
momentan depinde educația copiilor din România în perioada imediat următoare… 

 Avantaje ale sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie): – nu se mai consumă timp și bani 
pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant (mai ales în cazul unor copii din 
mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face 
naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai redus în orașele aglomerate precum București); – se evită 
condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite);  

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin 
cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop);  

– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
– dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în programe 

care permit chiar evaluarea instant;  
– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  
– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi  
– o problemă în unele școli urbane în special;  
– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu erau 

dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul online; 
 – dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, acestea 

pot uniformiza modul de predare;  
– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la 

curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza sisteme de 
catalog online); copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru 
nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie  

– „mi s-a întrerupt conexiunea”);  
– copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate caietele, 

cărțile și materialele auxiliare alături de ei;  
– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 

(adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii);  
Dezavantaje evidente ale învățământului online în România : 
– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de 

bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); dispozitivele de acest gen sunt însă destul de sensibile mai 
ales la utilizarea de către copii, iar service-ul / înlocuirea va fi o problemă care va afecta procesul cursiv de 
educație în mediile defavorizate (să nu uităm că există și gospodării fără curent electric în mediul rural); 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL  

"ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA!” 

 

PROF. LRO, MIHAI DANIELA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA NR 2 – PERIS, ILFOV 
 

Cele bune... 

Carantina ne-a prins pe toți așa cum ne-a prins: fără pregătire psihologică sau emoțională și cu multe 

alte neajunsuri. Vacanța forțată nu ne-a bucurat, iar incertitudinea în ceea ce privește sistemul de predare 

în carantină ne-a cam dat bătăi de cap. 

În viziunea mea, învățământul trebuie să fie un pic conservator pentru că elevul de azi e cetățeanul 

de peste 10-15 ani iar moda zilelor noastre va trece, destul de probabil, până atunci. Cred că școala trebuie 

să se mențină la valorile universale și perene, în dauna celor moderne și trecătoare. Dar, ca de obicei, trebuie 

o măsură în toate. Învățământul e o activitate complicată, este o refacere a aventurii cunoașterii umane. E 

o poveste a acestei călătorii. Contează și frumusețea intrinsecă, contează însă și talentul povestitorului. De 

asta sunt de acord că învățământul online, comparat cu cel „offline” e o pierdere. Din păcate, nu am fost 

puși între a alege online și offline, ci online sau nimic. 

Școala online... Vremea feedback ului...  

Am început școala online chiar de când am închis-o pe cea reală.... Zi de zi, timp de 3 luni, am lucrat 

cu elevii mei, reușind să parcurgem aproape toata programa școlară.... A fost greu, dar a fost frumos.  

Școala online a presupus mai multă muncă și implicare pentru că trebuie să îţi pregăteşti cu mare 

atenție orele zilei următoare, pentru a face în aşa fel încât să ii poţi ţine pe copii zi de zi la ore... Școala 

online cred ca îți impune să înveți tu, ca profesor, zi de zi, să fii în pas cu tot ceea ce este nou şi pe placul 

copiilor, care în ziua de astăzi, la capitolul competenţe digitale, sunt, poate, mai buni decât mulți dintre 

profesorii lor. 

Secretul a fost diversitatea orelor din fiecare zi. Faptul că în fiecare oră, le-am adus copiilor ceva nou. 

Faptul că am râs mult împreună, că i-am ascultat pe fiecare în parte atunci când aveau ceva de spus, chiar 

dacă nu era legat de lecția respectiva. Faptul că i-am implicat în diverse concursuri și proiecte. Am 

descoperit o mulțime de aplicații cu care am lucrat /ne-am jucat.  

Aceasta a fost partea frumoasă. Despre celelalte însă...cele rele să se spele, cele bune să se-adune! 
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 INVATAREA ON-LINE-AVANTAJE SI DEZAVANTAJE  

 

PROF. INV. PRIMAR, MIHAILA CRISTINA ANA/LTA 

”R. CONSTANTINESCU”VALENII DE MUNTE-PRAHOVA 
 

 Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita investitia?... 

Iata cateva intrebari pe care ni le-am pus in ultima perioada. 

 Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje.  

 

 Avantaje: 

 a)Distribuirea rapida a materialelor didactice 

 Profesorul sau administratorul poate transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile 

pe care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni 

nu va pierde nimic pentru ca informatiile raman online. 

 b) Elevii/ studentii intra in posesia materialelor printr-o simpla accesare 

 Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 

 c) Existenta continuturilor multimedia 

 Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale care 

intotdeauna au eficientizat invatarea. 

 d)Continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 

 Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresita sau poate doreste sa o actualizeze, 

el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat si reedidat, astfel 

corectarea nu mai produce dificultati. 

 e)Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 

 Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod individual 

sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 

 f)Folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 

 Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De asemenea, 

ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista 

si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala. 
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 Limite: 

a)Dificultati in utilizarea tehnologiei 

 Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea, de multe ori 

sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau 

teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. 

Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

b)Lipsa comunicarii reale/ fizice 

 Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc nu 

mai stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces ne 

robotizeaza! 

c)Situatii limita 

 Numesc situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate avea 

acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o anumita 

informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii de criza chiar 

nu pot fi controlate. 

 

 Concluzii 

 Cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor mici, cat si a celor mari. Pentru cei 

mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o motivatie puternica pentru a o utiliza 

in mod eficient. De aceea, pentru o invatare eficienta, e important sa tinem cont de urmatoarele aspecte:  

1) În comunicarea on-line cu elevii, cadrele didactice îi pot ajuta emoțional pe aceștia în multe feluri, 

atât direct - prin mesajele transmise copiilor, cât și indirect - prin atitudinea pe care o au față de copii și față 

de situația de izolare. Folosirea umorului în comunicarea cu elevii, comunicarea rațională și calmă în 

momentele tensionate (de exemplu, când un elev este frustrat pentru că nu înțelege o explicație), 
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disponibilitatea de a vorbi cu elevii și despre emoțiile prin care trec aceștia, răbdarea și exprimarea afecțiunii 

față de ei („Mi-e dor de voi!" sau „ Abia aștept să ne vedem!") pot face minuni pentru confortul emoțional 

al copiilor de orice vârstă. " (Gabriela Alamă, Expert parenting SuntParinte.ro).  

2) Oricât de dificil este pentru cadrul didactic, el este cel care poate modela starea de spirit a elevului. 

Copilul „va simți” cum este profesorul în această situație și se va comporta în consecință. Pentru ca lucrurile 

să fie cât de cât echilibrate este important ca profesorul să se ocupe și de starea sa emoțională. Este foarte 

ușor ca, în această avalanșă de schimbări majore în rutina adulților și, odată cu creșterea sarcinilor zilnice 

(nu este ușor să lucrezi de acasă când ești și părinte sau când trebuie să înveți atâtea instrumente online, de 

exemplu), să te simți copleșit. De aceea, este important ca și cadrul didactic să își acorde timp pentru a se 

calma, relaxa, mișca etc., chiar și numai pentru câteva minute, să-și ia pauze de reechilibrare. " (Cristina 

Honcioiu, Psihopedagog Intuitext). 

 3) “Scoala de acasa” reprezintă un prag pentru majoritatea profesorilor, părinţilor şi elevilor, un prag 

care propune întâlnirea dintre tehnologie şi învăţare şi care este un fel de check-in asupra gradului în care 

mediul de acasă are și coordonate educative sau tehnologia e folosită ore întregi fără sens, strict ca 

divertisment. Trecerea la un „orar de lucru” cu sens pentru copii, igienic, creativ este mai lină în situaţia în 

care şi regulile de acasă sunt exersate şi dacă acasă copilul are rutine de descoperire. Sunt mulţi copii care 

transforma„acasă” într-o sală de clasă cu dorinţa de a da mai departe lucrurile pe care le stăpânesc 

frăţiorilor, părinţilor, bunicilor, jucăriilor, dar şi copii care percep mediul de acasă ca pe o evadare de la 

culoarele de învăţare de la şcoală. De aceea, este posibil, ca-n perioada invatarii online să apară sentimentul 

de „invadare” al spaţiul de acasă de către cel de la şcoală pentru familiile care nu aveau/nu au obişnuinţa 

de a învăţa împreună. In concluzie, ”Şcoală de Acasă “reprezinta pentru fiecare cadru didactic/fiecare 

parinte implicat nu numai o necesitate ci si o mare provocare!  
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ȘCOALA DE ACASA IN ROMANIA 

 

 PROF. MARINELA MIHAILA  
 

 Suspendarea cursurilor în școlile din România din cauza epidemiei de COVID-19 a impus 

implementarea unor soluții rapide online care să ajute elevii și profesorii din Romania să poată continua cu 

ușurință procesul educațional.  

 Profesorii au avut nevoie de resurse pentru adaptarea la noile metode de predare din mediul digital, 

iar proiectul „Scoala pe Net” a venit în sprijinul nostru cu o platforma unde ni s-au explicat, pas cu pas, 

mijloacle tehnice și pedagogice pe care le avem la dispoziție pentru a ține cursurile online, cum ne putem 

crea conturi pe diferite aplicații digitale și platforme de e-learning sau cum ne putem adapta conținutul 

educațional folosind noile tehnologii, indiferent de nivelul abilităților tehnice pe care le deținem. 

 În perioada suspendării cursurilor, profesorii au putut beneficia de o suită de resurse noi, în functie 

de specificul disciplinei și de aspectele identificate în lucrul cu elevii și cu nevoile reale ale acestora. 

 „Învățarea este un proces continuu care trebuie să se desfășoare și dincolo de pragul sălii de clasă. 

Rolul platformelor educaționale este acela de a menține contactul cu școala, de continuare a învățării de 

acasă. Susțin diversitatea resurselor și a instrumentelor care pot contribui la succesul învățării și îi 

încurajez deopotrivă pe elevi și pe colegii mei, cadrele didactice, să utilizeze aceste resurse pentru 

dezvoltarea lor profesională și personală. Felicit pe toți partenerii care prin activitatea lor au dat dovadă 

că au înțeles mesajul: O Românie modernă nu poate fi decât o Românie educată!”, declara Monica Anisie, 

Ministrul Educației și Cercetării. 

 Dincolo de toate, am încurajat pasiunile copiilor, am încercat să le ofer timp și resurse să învețe în 

funcție de pasiunile lor, le-am oferit materiale care să îi ajute în pasiunea lor. 

 Deși a început și oficial vacanța, le-am sugerat elevilor să continue învățarea sub formă relaxată și 

ghidată de cărți. Deseori, pentru ei e doar o joacă, e curiozitatea lor firească și uimirea sinceră în fața lumii 

pe care o descoperă.  

 Cu multe cărți, ajutați de resursele gratuite online, învățând și inspirându-me de pe „Scoala pe Net”, 

zilele școlii de acasă au devenit o rutină relaxată de joacă și învățare. 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA ȘOIMULUI, NEAMȚ 
 

PÎP. MIHĂILESCU MIHAELA 
ȘCOALA ONLINE, ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 Închiderea școlilor pe perioada instalării stării de urgență ne-a determinat să apelăm la susținerea 

cursurilor online pentru a continua procesul instructiv- educativ. O mare provocare, atât pentru cadrele 
didactice, cât și pentru părinți și elevi. Ne-am adaptat rapid la un mediu de comunicare nou, dar a fost 
nevoie de autoperfecționare pentru a putea realiza resurse materiale și digitale atractive pentru micii școlari. 

 Profesând în mediul rural, la ciclul primar ( clasa pregătitoare) am întimpinat unele dificultăți . În 
primul rând, nu toți părinții dețineau dispozitive, unii dintre ei nici măcar telefoane inteligente. Elevii sunt 
începători în ceea ce privește acest tip de activitate, deci a fost nevoie de sprijinul părinților. Pâna la vacanță, 
am consolidat cunoștințele predate până în momentul închiderii școlilor. În seara anterioară, am reușit să 
lucrez și să listez un set de fișe pentru consolidare, astfel încât elevii au avut suport pe parcursul a două 
săptămâni. Am creat grupul clasei pe WhatsApp unde ofeream explicații părinților și sprijin părinților. De 
un real folos au fost aplicațiile Youtube, softurile educaționale și grupurile de suport colegial.  

După vacanța de primăvară, pentru parcurgerea programei, am stabilit împreună cu părinții susținerea 
lecțiilor interactive pe aplicația Zoom, iar pozele cu lucrările copiilor erau încărcate pe platforma Adservio. 
De aici au început să apară dificultățile de ordin tehnic: logarea pe platformă, lipsa internetului nelimitat, 
conectarea complicată, instalări de aplicații sau programe suplimentare, nivelul insuficient al competențelor 
digitale precum și lipsa interesului din partea unor părinți.  

Am încercat să stabilesc un program flexibil pentru părinți deoarece, în mediul rural, începuseră 
muncile agricole. De aceea, uneori mi-a fost dificil să îi conectez pe toți în același timp. Chiar dacă 
prestabilim o întâlnire, părinții sunt la camp și nu reușesc să fie prezenți în clasa virtuală. Unii părinți nu 
consideră că școala de acasă este totuși școală, cu toate că eu am încercat să îi conving de acest lucru și să 
le spun că nu trebuie să pierdem contactul cu școala. 

 Am folosit aplicația Zoom pentru programul școlar de zi cu zi. Este ca și cum am fi în clasă, numai 
că nu suntem acolo. Discutăm, văd ce fac eu pe calculator și pot lucra odată cu mine. La clasa pregătitoare, 
această aplicație a fost deosebit de utilă datorită funcțiilor sale Sharing Screen, Whiteboard, crearea unor 
prezentări, accesarea unor filmulețe. Astfel, am reușit să scriu, să desenez, să lucrez fiecare exercițiu 
împreună cu elevii, iar aceștia au putut vizualiza ceea ce proiectam sau lucram, au primit indicații, am 
realizat feed-back imediat, am jucat diferite jocuri. 

Chiar dacă elevilor le-a plăcut activitatea online, la fiecare întâlnire își manifestau dorința de a veni 
la școală, de a relaționa cu colegii, de a se juca.Unii au petrecut timp de calitate alături de părinți și s-au 
bucurat că au avut parte de mai multă atenție din partea lor.  

Consider că activitatea didactică față în față nu se poate înlocui cu cea online deoarece are un impact 
negative asupra învățării temeinice - sprijin personalizat pentru copiii cu cerințe special de învățare, 
monitorizarea ritmului învățării, feed-back pentru confirmarea achizițiilor, consiliere educațională, reluarea 
explicațiilor pentru înțelegerea unor concepte. 
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ÎNVAȚAMANT ONLINE. DESPRE FRUSTRARI ȘI ALTE LUCRURI, IN 
CONTRA PARERII GENERALE 

 
PROF. INV. PRIMAR: MIHALACHE CRISTINA – LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA VRATA, JUD. MEHEDINȚI 
 
 Învățământul e o activitate complicată; nu știu dacă v-ați pus vreodată problema în felul ăsta, dar 

practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii cunoașterii umane, de la origini până în zilele 
noastre. E o poveste a acestei călătorii, și, la fel ca la toate poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar 
contează și talentul povestitorului. Shakespeare jucat de actorii de la Național nu e chiar la fel ca cel jucat 
de elevii din clasa a noua de la liceul de engleză din Craiova (dacă există așa ceva). De asta sunt de acord 
că învățământul online, comparat cu cel „offline” e o pierdere. 

 Din păcate, nu suntem puși între a alege online și offline, ci online sau nimic. 
 Nu e o surpriză că, în ciuda nenumăratelor proiecte pe fonduri europene și nu numai, ajunse în 

buzunare pe care le cam știm, legate de metode moderne de învățare online, momentul zero al închiderii 
școlilor ne-a prins complet nepregătiți. Nu putea fi altfel, pentru că de fapt corpul profesoral în ansamblul 
său este un organism social extrem de conservator. Comparați numai programa de învățământ actuală cu 
cea din 1970 și veți vedea că în ciuda nesfârșitelor „reforme” programa a rămas identică și include până și 
experimentele nefericite ale epocii elanului ceaușist (una din obsesiile mele este „teoria mulțimilor” 
introdusă la clasele mici în ciuda oricăror recomandări pedagogice). 

 Aici se impune o paranteză: în viziunea mea învățământul trebuie să fie un pic conservator, în ciuda 
opiniilor destul de răspândite. Tocmai pentru că elevul de azi e cetățeanul de peste 10-15 ani iar moda 
zilelor noastre e destul de probabil că va trece până atunci, cred că școala trebuie să se mențină la valorile 
universale și perene, în dauna celor moderne și trecătoare. Dar, ca de obicei, trebuie o măsură în toate. 

 Din cauza asta am văzut cumva acest moment ca pe o oportunitate. Cum am fost și eu acel tip de 
student care își scria lucrările în ultima zi, tipologia de „geantă latină” cea mai răspândită pe la noi, nu mă 
așteptam ca învățământul să se înhame la această sarcină decât de nevoie și în ceasul al doisprezecelea. 
Suntem în ceasul al doisprezecelea ( și un sfert) deci dacă suntem în viață, trebuie să ne facem temele. 

 Peste tot am văzut că preocuparea există (chiar și la școala copiilor mei) chiar din primele zile ale 
carantinei. În mod neorganizat, profesorii s-au străduit să le trimită filmulețe, materiale, chiar fișe de lucru 
scanate. După un timp am început să sesizez și o formă de organizare, inclusiv solicitarea de liste cu 
posibilitățile elevilor (au/n-au Internet, au/n-au computer, tabletă). Lucrurile par că merg cumva spre bine, 
în stil românesc. Nu sunt românii cei mai organizați din lume, dar cumva reușesc până la urmă; cum 
organizarea propriu-zisă ne va mai lua o sută-două de ani, trebuie să ne mulțumim cu acest ritm și eventual 
să facem și noi ce putem să îl grăbim. 

 Simultan au început „cârtelile”. Evident că e greu să te muți online, iar când o faci în asemenea 
condiții e și mai greu. Mai simplu e să demonstrezi că e imposibil. 

 Cea mai des invocată problemă, cel puțin în cercul meu de prieteni, dar și prin presă, e cea a 
excluziunii sociale. Evident, o parte din elevi nu au acces la Internet (adevărat), nu au calculator ( rar, dar 
adevărat) sau smartphone ( aproape fals). 

 Problema excluziunii este reală, chiar dacă s-ar putea ca într-un stat fost socialist problemele să se 
pună altfel. Însă reversul medaliei este că cei care nu au calculator s-ar putea să fie în mare parte tot dintre 
cei care provin din familii defavorizate, care nu ajung nici la școala „offline”. Practic ei erau excluși de 
dinainte de pandemie; excluziunea nu îi afectează cu nimic în acest caz. Iar dacă cineva se hotărăște să facă 
totuși ceva pentru ei, cred că ar fi potrivit să înceapă cu niște anchete sociale. 
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 Am crescut la țară, într-o familie „favorizată” (părinții mei erau intelectuali. Fac abstracție de 
aspectele „luptei de clasă”. Din punctul meu de vedere, excluziunea (pentru că da, există discriminare între 
sat și oraș, iar în comunism era probabil mai mare decât acum) s-a petrecut cu totul altfel decât în acest 
scenariu. Eram un copil normal cu pasiuni normale. 

 O frustrare aveam să o înțeleg mai târziu, era lipsa profesorilor de limba engleză. Societatea 
românească din anii ‘70 începea să se deschidă ( de fapt deja începuse refluxul, dar pentru că fenomenele 
sociale sunt mai lente, noi încă percepeam deschiderea) și limba engleză începuse să înlocuiască limba rusă 
mai peste tot. Însă tot nu erau destui profesori, așa că practic lumea școlară s-a împărțit în „orășeni” și 
„țărani”: predarea limbii engleze s-a făcut mai întâi în orașe. Peste deficitul firesc de profesori a apărut și 
ideea predării a două limbi străine, care l-a accentuat și mai mult. Poate să pară ceva mărunt, dar nu uitați 
că mai departe, și la liceu, și chiar la facultate grupele se alcătuiau pe criteriul limbii străine. Deci lipsa 
profesorilor de engleză la țară ( și prin cartierele mărginașe ale orașelor) a generat „clase de țărani” și „clase 
de orășeni’ și în liceu și în facultate. Ceea ce azi s-ar numi discriminare. 

 De ce am povestit toate astea? Pentru că mie învățământul online, și în general educația online mi se 
par, dimpotrivă, incluzive. Dacă aș fi copil, azi, aș putea să particip online la niște cursuri de engleză, poate 
chiar de la Londra, fără să mă mai preocupe întrebarea fundamentală dacă Ada doma sau ne doma. 

(deși nu am nimic principial cu limba rusă, dacă nu vă dăunează, învățați-o). 
 Da, desigur, cineva va rămâne în urmă. Asta e o problemă asupra căreia putem medita. Pentru că e 

ușor, dar neadevărat, să credem că doar condițiile economice sunt cele care determină excluziunea. Din 
punctul meu de vedere trăim într-o țară pe care au construit-o, cu tot ce are ea mai bun, niște copii de 
desculți. Dacă ei, care erau mai excluși decât e cel mai exclus copil contemporan, au reușit să treacă peste 
asta, înseamnă că pot și cei de azi. 

 Mi se pare mai ușor și mai ieftin să duci 20 de calculatoare într-un sat sărac și o celulă 4G ( o scutire 
de impozit modică pentru operatorii GSM ar rezolva treaba) decât să duci 4 profesori buni. Sigur, nu e la 
fel, dar e mai mult, mult mai mult decât nimic. (apropo, cam toate școlile au un laborator de informatică, 
acum stă nefolosit. Știu că probabil voi revolta niște contabili, dar calculatoarele astea ar putea fi oferite cu 
titlu de împrumut celor ce nu au. Sunt perfect conștientă că o mare parte din ele nu se vor mai întoarce la 
școală, dar sunt la fel de conștientă că dotarea laboratoarelor din nou, în toamnă, e o nimica toată.) 

 Deocamdată încă nu îmi e clar care e planul ministerului. Mesajele sunt confuze și oarecum 
contradictorii ( se va continua predarea online dar mediile se vor încheia cu două note. Care, cele de acum 
sau cele ce se vor da online?). O intervenție de la începutul carantinei m-a lăsat perplexă: nu avem cadru 
legislativ pentru predarea online. Mă întreb atunci ce cadru legislativ avem pentru a plăti profesorii dacă 
nu ar exista predarea online. Între timp lucrurile au mai progresat, sper că vor mai progresa (presiunea 
părinților ar putea juca și ea un rol în asta). Pentru că, și dacă ratăm anul ăsta, dacă vom avea un sistem cât 
de cât funcțional el va putea fi folosit ulterior; și dacă e iarnă grea și se închid școlile, și pentru căpșunarul 
care are nevoie de un curs de limba spaniolă sau italiană ( poftim, incluziune) și de către puiul de agricultor 
care se visează cercetător la NASA sau, poftim, la Măgurele. Dacă asta vi se pare puțin lucru… 
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SIMPOZIONUL INTERNATIONAL:  
EDUCATIE FARA FRONTIERE - SCOALA ALTFEL; SCOALA DE ACASA!  

SECȚIUNEA: ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 
 

EDUCAȚIA ONLINE ÎN TIMPUL CRIZEI: 
 CE AM FĂCUT ȘI CE AM ÎNVĂȚAT  

 
PROF. MÎINEA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” 
SECTOR 1, BUCUREȘTI 

 
 Această pandemie ne-a arătat unora că suntem puternici (dar numai înarmați cu unelte adecvate) iar 

altora că au capacitatea de a se adapta rapid situației noi apărute ( dar numai în contextul politicilor 
educaționale bine realizate). Nu poți să fii puternic în secolul XXI înarmat cu cretă sau cu un creion și nici 
nu te poți adapta rapid ( tot în secolul XXI) în absența unei viziuni unitare a celor de sus, a unei programe 
speciale cu metodologii adaptate și proceduri coerente, corecte și adecvate. 

Dar chiar dacă au existat în martie niște bâlbe din partea tuturor participanților la actul educațional, 
în multe cazuri lucrurile au evoluat frumos, mai ales după vacanța de Paște când s-a instaurat „supremația 
lui OBLIGATORIU”.  

 Eu fac parte din categoria celor care doresc să se perfecționeze mereu, pentru a găsi moduri inedite 
de a realiza ore, apelând la strategii diverse, fiind absolventă a cursului Google Education. Încercasem la 
ore ( încă de anul trecut) pachetul de aplicații Google pentru educație ( G Suite for Education) deci și 
platforma gratuită Google Classroom, Jamboard, Hangouts/Meet, Formulare și altele.Ca atare nu mi-a fost 
greu, urmărind tutoriale pe youtube, să învăț și despre Zoom, Webex, Livresq, Skype și altele pentru a face 
față avalanșei de posibilități apărute peste noapte. 

Am ales să îmbin Classroom cu Zoom pentru a încerca să reconstitui atmosfera unei ore de școală 
.Dar școala e mai mult decât predare-învățare și comunicare, mai mult decât conținuturi scrise și orale. În 
relația cu elevii sunt necesare dialogul, interacțiunea ad-hoc, schimbul spontan de replici, de conținuturi, 
de critici.Este vorba de empatie. Nu poți preda epistolar prin e-mail, whatsapp, mesenger sau prin aplicații 
video. Conținuturile scrise trebuie transmise simplu, concret, ordonat, concentrat, crescător din punct de 
vedere al gradului de dificultate. Conținuturile orale sunt cele care fac diferența de la un scenariu pe hârtie 
la un spectacol live. E greu să îmbini dinamica unei ore unde te plimbi printre elevi, urmărești și limbajul 
non-verbal și paraverbal, ai direct și instantaneu un feedback al celor spuse de tine, ai reacții spontane în 
funcție de dinamica orei. E greu să înlocuiești dinamica unei ore „life” cu una „live” pe un monitor. Un 
monitor nu poate transmite sentimente, trăiri sufletești, nu poate forma caractere, experiențe directe în 
formarea unor deprinderi practice, interacțiuni reale. 

Nu cred că absența instrumentelor și platformelor digitale a fost problema ci absența unei viziuni 
unitare de la toate nivelurile, absența unei securități informaționale, a unei neîncrederi în alegerea unei 
platforme în detrimentul alteia, în vocile care strigau ( pe la colțuri) că una e mai bună ca alta (făcând 
comparații nemeritate cu alt profesor, cu altă clasă, cu altă școală), dar mai ales absența unei proceduri clare 
privind obligațiile tuturor celor care accesează astfel de plarforme și de securizare a unui cont dar mai ales 
pasarea responsabilității celor din minister către directori și respectiv către cadrele didactice și chiar către 
părinți ( responsabilitate în ceea ce privește desfășurarea actului educațonal). 

 Am încercat să aduc online toate condițiile unei ore normale unde trebuie să explic noutățile, să 
realizez schema lecției, să fac experiențe ( sunt profesor de fizică), să îi fac pe copii să lucreze în echipe 
pentru a descoperi adevăruri științifice, să răspund întrebărilor sau să dirijez activitatea celor care înțeleg 
mai repede în paralel cu cei care au nevoi în plus.Nu am adus/ încărcat pe platformă nici un material care 
nu îmi aparține. Am realizat schema lecției ( pe care aș fi scris-o pe tablă) și am înregistrat video- film în 
care predau și scriu pe tablă ( mi-am cumpărat tablă în acest sens) astfel încât elevul să privească ca și cum 
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ar fi în clasă și să primească lecția ( ca și cum ar lua notițe), am compus probleme pe care le-am rezolvat 
apoi cu ei live, am realizat și filmat experimente ( mi-am creat canal youtube în acest sens) . Elevii primeau 
linkul filmului, urmăreau experimentele și trebuiau să răspundă la întrebări încărcate pe classroom.Aceleași 
experimente le reluam la întâlnirile pe zoom, în fața elevilor și răspunzând împreună la întrebările din 
fișe.Pentru feedback am realizat chestionare de autoevaluare care îmi permiteau să stabilesc interpretări 
statitice pentru o clasă și pentru clase de același nivel.Toate materialele realizate le-am încărcat în 
Classroom unde elevii aveau posibilitatea să citească informațiile, să atașeze teme, să lase comentarii, 
observații, explicații, să vizualizeze tot, să adreseze întrebări, să refacă teme ( retrimise dacă nu erau 
complete sau corecte) și asta non-stop, la orice oră din zi sau noapte ( pentru că unii din elevi recunoșteau 
că sunt nocturni, în condițiile în care lucrul de acasă modifică programul de lucru, culcându- ne la alte ore 
decât normal)  

Repet: pentru fiecare temă/ lecție de parcurs din manual/ programă am realizat – prezentări power-
point, schema lecției, experimente video, fișă de lucru, chestionar și probleme!Și toate în ideea de a-i face 
pe copii să înțeleagă cât mai bine. Pentru că nu aveam cum să fiu sigură că toți vor parcurge lecția ( măcar 
din manual), că vor înțelege experimentele descrise în manual, că vor face trecerea de la teorie la 
practică.Mult, puțin, suficient sau nu? Nu voi știi deloc pentru că în temele corectate, fișele lucrate, 
observațiile realizate, chestionarele parcurse nu pot regăsi de la distanță autenticul 100% al fiecărui copil, 
certitudinea că este ideea lui 100%. În timpul și drumul necesar informației să circule( în anonimatul virtual) 
de la sursă la receptor se pot interpune diverse obstacole. Cu cât drumul e mai lung ( postare, partajare, 
retrimiterea temei refăcute, etc) cu atât autenticul are de suferit modificări, distorsiuni, înlocuiri (chiar dacă 
am stabilit reguli clare pentru toți pentru ca măcar fluxul orei să decurgă eficient). 

Fiecare perioadă/ experiență (indiferent de gradul de dificultate) aduce o serie de lecții prețioase 
pentru cine vrea să le învețe. Ele pot să fie la nivel profesional, spiritual, social, emoțional, personal, de 
dezvoltare personală dar toate contribuie la educarea noastră pentru evoluție. Dar dacă nu învățăm lecțiile 
vieții, vom repeta greșelile.Așa că, în spiritul experienței trăite și cu concluziile trase, am stabilit care sunt 
lecțiile învățate de mine. 

- Trebuie să fim raționali în tot ceea ce alegem, conștienți de consecințe, responsabili de rezultate, 
asumați, stabilind măsuri cu efecte imediate dar și pe termen lung. 

- Să echilibrăm creativitatea cu adaptabilitatea 
- Caracterul determină modul de reacție al fiecăruia ( unii care se vaită și nu mai pot găsi rezolvare, 

unii care văd oportunitate în orice pentru a merge mai departe) 
- Să eficientizăm task-urile folosind tool-urile existente sau chiar să descoperim altele 
- Avem la orice vârstă disponibilitatea de a învăța și de a ne susține  
- Să apreciem lecția clasică cu influențe virtuale (și nu invers) 
- Să facem acele alegeri în privința platformelor care să fie în legătură cu competențele pe care le 

dorim să le dezvoltăm elevilor și în funcție de obiectivele de învățare 
- Tehnologia să fie un instrument și nu un scop în sine 
- Digitalizarea să fie în doze potrivite, nu oricum și oricât- „ Dozigitalizare” 
- Mereu să ai un plan de rezervă- Backup 
Și un sfat (nu numai) pentru mine ( de care să nu mai uit): Învață să investești în tine! 
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RESURSELE WEB ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
PROPUNATOR: PROF. MILITON IOANA 

 
Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 

deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 
disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 
manipulare a informației. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom constata că nu există domeniu de 
activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 
a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 
facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 
cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 
românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 
elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 
pentru consultare personală sau profesională. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 
competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 
tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 
de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 
și al colaborării profesorului cu clasa de elevi.  

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 
activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 
încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 
bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră.  

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 
incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument 
de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe 
pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele 
tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute.Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori a fi în 
căutarea metodelor noi cu implicarea resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților 
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grupului de elevi, este o adevărată provocare. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii 
în cea ce numim noi tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei 
provocarea confruntării cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare.  

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv.  

 
 

 

207



DESPRE ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL 
 ON-LINE ÎN VIZIUNEA COPIILOR 

 
PROF. MIRCIOV MANUELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANGHEL SALIGNY,, BANLOC 
 
 Oare profesorii au fost pregătiți pentru această experiență ? Marea parte a profesorilor consideră că 

nu au fost pregătiți să gestioneze această criză și nu au avut resursele necesare pentru activitățile didactice 
online.  

 Cea mai mare provocare a fost să identific varianta optimă cu ajutorul căreia să implic absolut toți 
elevii. Unii lucrau de pe telefon, alții de pe tablete, alții de pe laptop. Din păcate nu toți elevii au un device 
propriu, ci au împărțit telefonul cu păintele, care era acasă sau la servici. 

În continuare, doresc să vă prezint un model de bună practică utilizat la o oră de limba română. Am 
ales o imagine sugestivă care prezintă școala online. Cu ajutorul aplicației Jigsaw planet am creat un puzzle 
online. În urma rezolvării acestui puzzle, elevii au primit provocarea de a realiza o compunere, un cvintet 
și o poezie cu această temă.  

Vă prezint câteva produse ale activității elevilor : 
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 BOȘCA GABRIELA 

NATANTICU FRANCESKA 
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ȘCOALA ALTFEL - EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 
 

 MIRELA CIFU – PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”O. C. TĂSLĂUANU” - HARGHITA 

 
Săptămâna Școala Altfel din anul acesta a adus o nouă provocare, aceea de a organiza altfel de 

activități extrașcolare și extracurriculare, de data aceasta - acasă. Desigur, pentru o bună organizare, am 
încercat să stabilim un inventar de sugestii și argumente pe care să le punem la dispoziția elevilor și 
părinților oferindu-le în primul rând alternative de petrecere a timpului liber și de relaționare în familie, 
dar, în același timp, activitățile propuse să optimizeze dezvoltarea cognitivă, să sprijine procesul de 
exprimare și autoreglare emoțională sau de dezvoltare a abilităților de viață independentă, de autonomie 
personală și responsabilizare a copiilor. Fiecare dintre activitățile propuse au urmărit a fi activități utile și 
plăcute de învățare experiențială. 

Astfel, la clasa pregătitoare, programul de activități Școala Altfel a înbrăcat următoare formă: 
 

Tema Activități propuse 
 

ARTĂ ȘI 
FANTEZIE 

Sarcina de lucru: Sprijiniți de părinți, realizați o lucrare deosebită : desen, obiect 
decorativ alegând tema pe baza linkurilor sugerate mai sus (desenăm și colorăm, 
coșulețe, animale) etc. (alegem în funcție de ce materiale avem la dispoziție în casă) 
Linkuri sugerate: 
Desenez și colorez: https://www.youtube.com/watch?v=iDWrLzbBEOk 
Coșuleț pentru ouă: https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ 
Animale: https://www.youtube.com/watch?v=YxZRo4zVfik 

LECTURĂ ÎN 
FAMILIE 

Sarcini de lucru:  
1. Alege o carte din biblioteca personală pe care ți-au citit-o părinții. Fă o fotografie 
cu coperta cărții și trimite-o d-nei învățătoare pentru a realiza un colaj cu aceste 
sugestii de lectură. Colajul va fi prezentat on-line și celorlalți colegi pe grupul clasei.  
2. Realizează un filmuleț scurt (maxim 1 minut ) în care să prezinți cartea colegilor.  

 
PRIETENII 
NATURII 

 

Sarcini de lucru  
1. Îngrijește florile de acasă sau plantează o sămânță (alegi tu planta) și îngrijește-o 
zilnic urmărindu-i evoluția pănă te întorci la școală.  
2. Îngrijește animalele din curte împreună cu alți membrii din familie. 
3. Deschide linkul ”river birds” dă click pe fiecare pasăre pentru a-i asculta cântecul.  
Linkuri sugerate:  
https://coneixelriu.museudelter.cat/en/birds.php?fbclid=IwAR17_L5m6Ll68KRpB
RZKIFcukg6ZtTxeql9PQsIU68fuxKbh3uVqoJk2YiA 

ALIMENTAȚIE 
SĂNĂTOASĂ ȘI 

SPORT 

Sarcini de lucru:  
 1. Împreună cu alți membrii ai familie poți realiza sport și acasă urmărind 
activitățile sugerate prin filmulețe, la alegere 
 2. Realizați împreună cu familia o rețetă culinară, la alegere 
Linkuri sugerate: 
https://www.facebook.com/homefit83/videos/2639269676308046/?v=2639269676
308046 
https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR1frRnUKyGyrpnFOl6O161hNhpe8wXrQ_TtRIOuf8-m-s72X-QyClpoizE 
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JOC ȘI 
RELAXARE 

Sarcini de lucru: 
1. Jucați-vă împreună cu părinții și/sau alți membrii din familie jocuri de masă (ex. 
nu te supăra frate, puzzle, sah, table, remmy, cărți, etc.), rebus, integrame, şotron 
sau orice alt joc. 
2. Învățați jocuri vechi de la părinți. 

 
Toate activitățile planificate au avut rolul de a transmite experiența adulților către copii, încurajând 

comunicarea, oferind adulților oportunitatea de a-i cunoaște mai bine și de a-i învăța lucruri noi prin 
abordări inedite. Este important să avem rădbare și deschidere pentru învățarea împreună. 

 Conexiunea cu natura este foarte importantă când ne gândim la educația celor 
mici. Fie că ne referim la cultivarea pasiunii pentru grădinărit, a spiritului ecologic sau 
a deprinderilor pentru o alimentație sănătoasă, toate acestea dezvoltă empatia și asigură 
o mai bună și echilibrată gestionare a emoțiilor.  

Prin grădinărit copiii își dezvoltă astfel răbdarea și responsabilitatea. Implicarea 
copiilor în acest proces ajută la creșterea abilităților de planificare și rezolvare a 
problemelor, le îmbunătățește strategiile organizați onale, care le vor fi cu siguranță utile 
mai târziu, în fiecare etapă a vieții. 

Bucătăria, un spațiu comun și plin de vase și obiecte mai puțin atractive pentru 
copii, poate deveni un spațiu educațional atunci când suntem nevoiți să revizuim 
metodele și tehnicile de învățare şi să ne adaptăm provocărilor prezentului. Astfel, 
putem spune că lucrurile firești ale unei zile normale, cum ar fi gastronomia, cu toate 
elementele ei specifice – rețete, ingrediente, arome, zgomot, ritual – reprezintă o 
activitate distractivă în cadrul unei familii, activitate prin care se pot cultiva valorile 
importante ale acesteia – încrederea, colaborarea, iubirea. Fiind realizată într-un mediu 
familial, prepararea unui produs culinar poate contribui la dezvoltarea comportamentală 
şi emoțională a copilului, valorificând talentul, preferințele, aptitudinile și creativitatea 
acestuia. 

Lectura în familie deschide o poartă dezvoltarea imaginației și 
a gândirii creative, orientate spre comunicare, dar și pe încurajarea și 
stimularea copiilor să citească.  

Copiii au nevoie sa se simta capabili, au nevoie să exploreze un 
anumit lucru și să îl practice până îl stăpânesc. Jocurile în familie 
reprezintă o modalitate perfectă pentru a-i ajuta pe micuți să treacă 
prin aceste etape pozitive și astfel să se dezvolte. Pe lângă acestea, 
jocurile în familie aduc voie bună și crează legături strânse între copii 

și părinți sau între frați. 
În concluzie, ”Școala Altfel de Acasă” a fost o experiență pozitivă pentru toți factorii implicați. Util, 

frumos, atractiv, distractiv - au fost cuvintele de bază utilizate ca ”apreciere” la finalul fiecărei zile de către 
elevi și părinți. Activitățile au valorificat potențialul fiecărui copil, cu accent pe împărtășirea experiențelor 
între membrii familiei, cooperarea între ei și consolidarea relațiilor.  
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ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE DE FĂCUT ÎN CASĂ 

,,GRĂDINIȚA DE ACASĂ ,, 
 

PROF. INV. PREṢC. MIRELA SLICA GROSU 
GRÃDINIṬA CU PROGRAM NORMAL 

SCOALA GIMNAZIALÃ ,,DUILIU ZAMFIRESCU ,, 
DUMBRÃVENI, VRANCEA 

 
 Procesul de construire a unei educaţii în/şi pentru democraţie e complex şi trebuie să angajeze nu 

numai grupul de educatori din sistemul naţional de învăţământ, ci şi părinţii, instituţiile culturale, mijloacele 
de comunicare în masă, adică societatea în ansamblul său. Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea 
copilului pentru a se putea manifesta ca subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în 
care trăieşte şi se formează copilul, şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă 
protejat şi să-şi dezvolte personalitatea. Ca principal factor de cultură şi civilizaţie, şcoala îşi centrează 
învăţarea pe elev, care devine subiect activ al propriei deveniri. Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse 
egale la educaţie. Considerând şcoala ca principalul loc de socializare a copilului, integrarea şcolară 
reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a copiilor prin formarea unor conduite şi 
atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. 

 Dezideratul învățământului preșcolar este de a oferi sprijin competent pentru dezvoltarea armonioasă 
în plan fizic, intelectual și social a copiilor, pregătindu-i totodată pentru o cât mai ușoară adaptare la 
activitatea școlară. Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, arătând părinților noi căi 
spre educație în beneficiul copiilor. O educație reală, profundă se fundamentează în familie, iar apoi ea se 
continuă și desăvârșește în grădiniță și școală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului și 
abia apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se săvârșește sub privirea copilului are efect mai puternic decât 
orice frază moralizatoare. De multe ori, intrarea copiilor la grădiniță în grupa mică este resimțită, atât de 
către copii cât și de către părinți, ca o rupere care provoacă emoții, temeri și anxietate de ambele părți. Însă 
nu numai familia și copiii sunt afectați de noua situație, normală, de altfel, în demersul didactic. 
Educatoarele care îi preiau pe copii sunt zilnic „asediate” cu întrebări și cereri ale familiei, care exprimă 
dorința membrilor acesteia de a fi în continuare în controlul situației, ocrotitori, grija acestora, neîncrederea, 
uneori, marcată prin impulsul de a verifica toți factorii care acționează asupra copiilor lor: de la condiții 
materiale la modul în care personalul relaționează cu cei mici. Orice modificări în comportamentul copiilor, 
cu exceptia celor absolut pozitive, devin pentru părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne 
de întrebare referitoare la influențele de la grădiniță.Pe de altă parte, cadrele didactice din grădiniță au 
nevoie oricum de sprijinul familiei copiilor – factorilor educționali – atât pentru a prelua și dezvolta 
direcțiile de acțiune formativ-educativă pe care le antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete 
la necesități de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizaționale ori logistice. Toate aceste 
motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ-participativ, captivant și motivant, cu 
implicare susținută din partea familiei. Tocmai de aceea, noi, educatoarele concepem un program de 
parteneriat sau de consiliere și orientare a părinților, prin planificare, organizarea si desfășurarea unor 
acțiuni de implicare continua și valorificare a potențialului fiecărui părinte, atragerea lui în „viața 
grădiniței” și asumarea unor răspunderi/responsabilități comune la nivelul grupei din care face parte copilul 
său.  

Totodată relația grădiniță-școală-familie-societate se definește și printr-o comunicare/colaborare 
indirectă, prin abordări și discuții sincere, din care să reiasă asteptările acestora privitoare la actul 
educational, dar și a feed-back-ului / răspunsul dat de copii (prin rezultatele obținute. 
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In contextul actual, când ṣcoala s-a desfăṣurat de acas, ă fiecare a încercat să găsească cele mai 
potrivite metode de a desfãṣura învaṭarea on-line. Foarte importanta a fost contribuṭia familiei în 
desfaṣurarea acestor activitãṭi. De aceea le-am propus pãrinṭilor o serie de jocuri ṣi activitãṭi pe care sã 
poatã sã le desfãṣoare împerunã cu copiii ṣi care sã contribuie la învaṭarea la distanṭa. 

 ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE DE FĂCUT ÎN CASĂ CU COPIII – ZIUA DE COLORAT ȘI 
CREAT POVEȘTI 

Coloratul poate fi o activitate plictisitoare, dar dacă este facuta într-un mod creativ poate să devină 
atractiv. Puteți decupa de pe diferite fișe de colorat animale, obiecte, personaje. I le dați copilului să le 
lipească pe o coală mare de hârtie (un A3 sau chiar o coală de flipchart) și să le coloreze apoi, creându-și 
singur un soi de puzzle – peisaje pe care le dorește, scenete, chiar seriale. Pentru ca totul sa fie mai distractiv, 
puteți amesteca imaginile într-un saculet înainte de a le scoate și să formați tablourile cu imagini alese 
aleatoriu.Sau sa deseneze umbraunui animal de jucarie si apoi sa o coloreze. 

ZIUA CUVINTELOR  
Este potrivită copiilor puțin mai mărișori. Copilul decupeza cuvinte din reviste și ziare vechi. Le 

amestecați apoi bine într-o pălărie, le scoateți la întâmplare și le așezați pe o coală de hârtie, apoi le lipiți 
exact în ordinea în care le scoateți. Citiți apoi împreună propozițiile rezultate. Se va lăsa cu hohote de râs. 

ZIUA ,,MICULUI BUCATAR ,, 
Alegeți rețete simple, dar atractive și variate, pe care să le realizați împreună cu copilul. Faceți 

împreună meniul zilei și apoi îl preparați, setând sarcini pentru fiecare. La final, așezați masa într-un mod 
festiv și bucurați-vă împreună de ce ați pregătit. 

ZIUA MUZICALĂ 
Îi scoateți celui mic fișe cu note de colorat sau completat și învățați împreună cu ajutorul lor notele 

muzicale. Creați playlist-uri de cântece preferate, pe care să dansați împreună sau să danseze singur, dacă 
îl convingeți. Așa vă câștigați un pic de timp de respiro. 

ZIUA DE LECTURĂ 
Îl lăsați să aleagă singur câteva pasaje dintr-o carte și apoi îl rugați să vă povestească. Veți salva puțin 

timp, dar s-ar putea să nu meargă mereu. La schimb, îi puteți citi și voi un capitol dintr-o carte de a voastră 
– copiii adoră să aibă acces la lucrurile de adulți. 

ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE DE FĂCUT ÎN CASĂ CU COPIII – ZIUA DE RĂSFĂȚ 
Este potrivită mai ales dacă stați în casă. Poate include o sedinta foto, zi de coafat(lasati-va pe mana 

copilului) 
ZIUA DESCOPERIRILOR 
În această zi copilul va învăța lucruri noi. Puteți alege o tematică, de exemplu hrana unui animal, iar 

copilul să caute informații pe această temă – în cărți, pe internet (cu ajutorul vostru sau singur), iar la final 
să adune cele mai importante informații și care merită reținute. 

ZIUA EXPERIMENTELOR 
Experimenul ploii, ṣi cel al topirii gheṭii sunt preferatele copiilor 
Toate aceste activitaṭi sunt foarte apreciate de copii ṣi sunt la îndemâna pãrinṭilor devenind o plãcere 

ṣi pentru ei sã realizeze alãturi de copii. 
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,,PREDAREA DE ACASA –O NOUA PROVOCARE,, 

 

PROF. MITITEAN LUMINITA 

SC.G IMN. ,,N.DRAGANU ,,ZAGRA 
 

 Copilul de azi e un altfel de copil, diferit față de copilul de altădată. E excesiv de curios, e mereu 

deschis către noi schimbări, vrea să descopere singur. 

 Puși în fața situației actuale de a ne acomoda marilor schimbări, multe dintre cadrele didactice au 

fost sceptice în ceea ce priveste procesul de predare-învățare în mediul on-line. 

 Capacitatea de a te adapta la cerinţe noi şi în permanentă schimbare este şi va fi în continuare o 

abilitate cheie. Faptul că suntem puşi în situaţii noi, în medii noi şi că trebuie să interacţionăm în moduri 

pe care nu le intuiam acum 10 ani trebuie văzut că un avantaj din care putem învăţa. Un curs de limbi străine 

nu va mai fi un simplu curs în care învăţăm cuvinte şi expresii noi, acesta va deveni, în acelaşi timp, un 

curs de comunicare între indivizi şi între culturi, un curs de utilizare a tehnologiilor recente şi, cel mai 

important, un curs în care vom învăţa cum să învăţăm. Este din ce în ce mai dificil sau ineficient să păstrăm 

separate aceste faţete ale dezvoltării personale. 

 Orele online sunt mai grele, necesită mai mult timp până ți le pregătești și trebuie să ai mai multe 

soluții de rezervă în cazul în care ceva nu merge. Chiar dacă se stabilesc câteva reguli pentru buna 

funcționare a lectiei, elevii uită de acestea și se creează un disconfort în anumite situații. 

 Pe langă aceste aspecte cât și imposibilitatea unor elevi de a avea acces la învățarea on-line, pe lângă 

lipsa semnalului în diferite perioade, consider că și această acțiune se poate duce la bun sfârșit atâta timp 

cât există implicare din partea cadrelor didactice, a părinților și a elevilor noștri. 

 Predarea într-o școală din mediul rural, cu foarte mulți elevi de etnie rromă, cu elevi care se implică 

și în activități gospodărești, cu resurse minime, fără laptopuri, fără telefoane sofisticate părea greu de 

realizat.Surprinderea mea a fost peste așteptări, participarea la lecții este destul de consistentă, implicarea 

părinților s-a dovedit a fi majoră iar cooperarea între elevi și profesori s- desfășurat în condiții foarte bune. 

 În ceea ce privesc activitățile desfășurate în Saptămâna altfel care s-au desfășurat tot on-line au fost 

primite și realizate de către elevi cu mare interes. Aș spune că acum s-au simțit în largul lor.Au avut șansa 

de a demonstra atat individual cât și in grup de ce sunt capabili :au aranjat un colț din grădina lor, au gătit, 

și-au facut provocări, au realizat filmulețe, TikTok, au scris compuneri și poezii despre situația actuală etc. 

 Consider că învățarea se poate realiza oricând și în orice situații atâta timp când noi dascălii iubim 

ceea ce facem iar elevii noștri sunt dispuși către cunoaștere. 
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ASPECTE COMPARATIVE INTRE INVATAMANTUL ROMANESC SI 

INVATAMANTUL FINLANDEZ 
 

 PROF. GR. I MITITEAN OANA 
 LICEUL TEORETIC « SAMUIL MICU » 

 SARMASU – JUD. MURES 
 
 Am considerat ca fiind de impact in demersul educational pe care ni l-am propus, (privind o 

prezentare succinta a sistemului de invatamant finalndez si a utilitatii lui in cadrul sociatetii finlandeze), sa 
evidentiem aspecte de natura pragmatica, exemplificari graitoare din abordarea didactica finlandeza, 
prezentate punctual, pentru a le compara si a le implementa la nivelul unitatilor noastre scolare, (pe cat 
posibil, constransi fiind de legislatie si nu numai), dupa cum urmeaza. 

- Meseria de dascal 
 În Finlanda, meseria de dascăl este una din cele mai respectate, alături de cea de doctor sau de 

avocat. Toţi profesorii au cel puţin un masterat, subvenţionat 100% de stat. Competiţia e dură. Doar 10 la 
sută dintre absolvenţi ajung la catedră. Şi continuă să înveţe. Profesorii merg la cursuri de dezvoltare 
personală două ore pe săptămână. În timp ce noi am schimbat legea educaţiei de 61 de ori în 28 de ani, 
finlandezii au un plan clar: lucrează la marea reformă pentru a-şi pregăti tinerii pentru cerinţele anului 
2050. 

- Investitiile 
 In Finlanda, investitiile în educaţie nu s-au oprit la un slogan. „Dacă nu am fi avut acest sistem de 

educaţie de calitate, am fi forţat oamenii să plece. În 1970, Finlanda suferea de un fenomen al migrării. 
Mulţi finlandezi s-au mutat în Suedia, le-a fost mai bine atunci. Iar la începutul anilor 1970 s-a decis să se 
facă această reformă majoră în educaţie. Desigur, economia s-a dezvoltat în aceaşi timp, iar majoritatea 
oamenilor s-a întors înapoi în Finlanda. Ştiu că în acest moment aproximativ 11% din PIB se duce către 
educaţie, iar asta vă spune multe. Chiar am creat un slogan în Finlanda, este printre cele mai repetate: Cea 
mai bună investiţie pentru ca o societate să prospere în viitor este să educi toţi copiii ei”, afirmă Paivi 
Pohjanheimo, ambasadorul Finlandei în România. Prin comparaţie, România investeşte puţin peste 3% din 
PIB în educaţie, deşi Legea prevede un procent dublu. 

- Sansa la educatie 
 În Finlanda, elevii pleacă, toţi, cu aceeaşi şansă la educaţie, indiferent din ce familie provin. Primesc 

o masă caldă în fiecare zi, sunt încurajaţi şi responsabilizaţi. La finalul anilor de studiu, ştiu şi ce le rezervă 
viitorul. Aşa se face că abandonul şcolar este nesemnificativ, nu exista analfabeti functionali (cum sunt 
procentual, foarte multi in Romania), iar finlandezii şi-au adus copiii să studieze acasă. 

- Problematizarea examenelor 
 În România, elevii au 5 examene naţionale în 12 ani de şcoală. Primul, în clasa a II-a, altele în clasa 

a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, şi marele test, Bacalaureatul. Nu e de mirare că mulţi copii români își iau diplome 
în afară. În Finlanda, şcoala e un teren de joacă pentru copii: elevii nu au uniforme, stau desculţi, învaţă în 
curte şi nu sună niciun clopoţel. Râd, vorbesc tare, neîntrebaţi şi nimeni nu îi ceartă. Profesorii sunt parteneri 
de joacă, nu îi evaluează şi nu le pun note. 

 De ce este sistemul de învățământ finlandez unul de succes, exemplificăm prin 11 aspecte 
caracteristice școlilor din Finlanda. 

1. Elevii nu sunt notați până în clasa a 3-a  
Sistemul de notare în Finlanda conține 10 puncte. Până în clasa a 3-a, însă, elevii nu sunt evaluați prin 

note. Din clasa a 3-a și până în clasa a 7-a, se acordă calificative de la “se poate mai bine” până la “perfect”. 
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Notele și calificativele sunt confidențiale, nu sunt utilizate pentru a crea ierarhii sau a fi motive de mustrare, 
ci exclusiv pentru a-i motiva pe elevi să-și îmbunătățească aptitudinile și cunoștințele. 

2. Elevii pot veni la ore în … pijamale 
Uniforma este un concept inexistent în școlile din Finlanda. Elevii pot veni la școală în orice fel de 

ținută doresc, cât mai confortabilă, chiar dacă este vorba despre pijamale. De altfel, copiii pot fi vazuți 
deseori la ore descălțați de pantofi, doar în șosete și haine lejere. Poate suna puțin extrem pentru cultura 
noastră, însă finlandezii privesc acest lucru ca fiind unul normal și benefic elevilor. 

3. Nu se stă doar în bancă la ore 
Clasele din școlile finlandeze sunt organizate astfel încât să permită elevilor să se simtă în largul lor 

în timpul cursurilor. Covoarele din săli, canapelele, fotoliile și pernele cu care sunt dotate le oferă copiilor 
prilejul sa se așeze cum doresc și să acumuleze informațiile într-un cadru mai puțin formal, relaxați și 
receptivi la tot ce li se spune. 

4. Temele sunt scurte și interesante 
Profesorii din Finlanda consideră că elevii au nevoie de odihnă și de timp de calitate în familie după 

cursuri. De aceea, temele sunt puține și necesită o perioadă foarte scurtă de timp pentru a fi realizate. 
Cerințele temelor sunt și ele ieșite din comun. De pildă, o temă la istorie poate să ceară elevului să realizeze 
un scurt interviu cu bunicii săi, prin care să evidențieze diferențele de trai din perioada anilor 50, comparativ 
cu anul in curs. 

5. Nu există examene 
Profesorii finlandezi acționează pe baza dictonului “Un om trebuie să fie pregătit fie pentru viață, fie 

pentru examene. Noi alegem prima variantă”. Din acest motiv, examenele lipsesc din sistemul lor de 
învățământ. Testele se dau elevilor după propriile reguli stabilite de dascăli. Există o singură examinare 
obligatorie pe care o susțin toți elevii la vârsta de 16 ani, la absolvirea ciclului gimnazial. 

6. Pauzele sunt lungi 
Orele în Finlanda durează 45 de minute și sunt despărțite de pauze care se întind pe o durată de 15 

minute, cea mai lungă din întreaga lume. 
7. Învățarea se face prin explorare 
Sistemul de învățământ finlandez a preluat recent învățarea bazată pe explorare. În locul lecțiilor 

obișnuite la materiile de sine stătătoare, se urmează sesiuni de 6 săptămâni în care elevii studiază un anumit 
subiect din mai multe puncte de vedere. De pildă, subiectul popoarelor migratoare se analizează din punct 
de vedere geografic (de unde provin), istoric (ce s-a întâmplat) și cultural (obiceiuri, tradiții etc.). Copiii își 
pun întrebări și găsesc singuri răspunsuri, fiind asistați de profesori și sprijiniți în procesul cunoașterii. 

8. Profesorii sunt prețuiți și motivați 
Concurența pentru un loc la Universitatea Helsinki, la Facultatea de Pedagogie și Științele Educației, 

este de 20 de candidați pe loc. Pentru un post de profesor se luptă 10 absolvenți. Salariul mediu cu care sunt 
remunerați dascălii este de 3500 de euro. 

Profesorii se bucură de un prestigiu deosebit în societate, iar acest lucru se observă în calitatea predării 
și în rezultatele obținute cu elevii. Nu există o programă fixă, iar în fiecare clasă există și un asistent, care 
observă ce se întâmplă, asistă predarea și ajută copiii să-și ducă la bun sfârșit sarcinile. 

9. Învățarea este una aplicată 
Sistemul de învățământ finlandez nu pune deloc accent pe memorarea informațiilor, ci pe lucrurile 

practice pe care copiii le învață la cursuri. Pentru documentare există acum internetul, așadar nu își mai are 
rostul învățarea pe de rost. Însă este foarte important ca elevii să știe să realizeze proiecte și mecanisme, 
să-și creeze singuri un site web sau să surprindă printr-un proiect inovator care ar putea ajuta la conservarea 
mediului natural. 
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10.Școlile găzduiesc petreceri 
Câteodată, elevii din Finlanda organizează petreceri la școală menite să le consolideze relația cu 

colegii și profesorii. Copiii își aduc de acasă saci de dormit, se uită la filme, se joacă și dorm în sala de 
sport. Dimineața, iau micul-dejun împreună. 

11.Bibliotecile au câini special dresați să asiste lectura 
Multe biblioteci din școlile finlandeze oferă un companion extrem de plăcut pentru lectură: un câine 

dresat să asculte cu atenție când i se citește o poveste. Iată o modalitate de a face cititul o activitate extrem 
de plăcută pentru copii! 

 
 Scoala in Finlanda reprezinta un program de 9 ani obligatorii in care nu exista programe pentru copii 

mai dotati si mai putini dotati. Se asteapta ca elevii mai capabili sa-i ajute pe cei mai lenti sa prinda din 
urma. 

 Efectivele sunt mici, rareori mai mult de 20 de elevi. La inceputul scolarizarii, elevii invata doua 
limbi (finlandeza si suedeza) si petrec intre 4 pana la 11 ore pe saptamana la cursuri de arta, muzica, gatit, 
tamplarie, metalurgie si textile. Astfel ca, asa cum declara finlandezii, scoala pregateste elevii pentru viata. 

 Interesant, daca nu socant, este faptul ca in scoli atmosfera este relaxata si clasele sunt atat de curate 
incat elevii prefera sa stea in sosete. 

 Posturile de televiziune arata programe straine în limbile originale, cu subtitrare, astfel că în 
Finlanda, copiii citesc in timp ce se uita la televizor, ceea ce nu este mult diferit de Romania. 

- Sistemul de evaluare:  
 În primii ani de școală generală, clasificare poate fi limitată la evaluările verbale. Momentul de 

incepere al clasificarii numerice se decide la nivel local. Cel mai frecvent, elevilor li se emite un card de 
raport de două ori pe an: in semestrul de toamna si de primavara. Nu exista teste cu mize mari. Clasificarea 
se face pe un sistem de notare de la 4 la 10 la examenele individuale, dar nu este raportat la anul școlar. 
Este posibil sa existe si jumatati de masura sau semnele “+/-”. 

 Daca un elev primeste nota 4 in semestrul de toamna, va fi revizuit in semestrul urmator. Rareori 
exista cazuri in care copiii sunt nevoiti sa abandoneze anul scolar si, de obicei, decizia este a profesorului 
coordonator impreuna cu directorul scolii si parinte. 

 Elevii se bucura de mai multe drepturi sociale, cum ar fi ingrijirea sanatatii la scoala si un pranz 
gratuit care acopera o treime din ratia alimentara zilnica. De asemenea, ei primesc gratuit carti si materiale 
scolare. 

- Documentare PISA (Programul International de Evaluare in Educatie / Programme for 
International Student Assessement) 

 Pentru a face o mai buna comparatie intre sistemele educative din diverse tari, ar fi necesara o 
documentare cu privire la studiile PISA. La ultima evaluare PISA la care a participat, România a ocupat 
locul 48 din 72. Programul măsoară nivelul de bază al cunoştinţelor elevilor de 15 ani la matematică, citire 
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şi ştiinţe. Nu este deloc un rezultat onorabil. În Europa, cel mai bun scor îl înregistrează Finlanda, ţara 
cunoscută pentru faptul că elevii nu au cărţi şi nu primesc aproape nicioadată teme pentru acasă. 

 Studiile PISA declara printre altele, ca sistemele educationale care utilizeaza cat mai putin 
stratificarea cursantilor, pe diferite nivele de gradare (in functie de abilitatile elevilor si comportamentele 
lor) arata o mai mare echitate in educatie, si rezultate si oportunitati mai reprezentative.  

 Rezultatele PISA mai arata ca sistemele de invatamant cu un nivel ridicat de performanta in 
matematica au tendinta de a aloca resurse in mod echitabil intre scoli (de exemplu, in Estonia, Finlanda și 
Coreea care au media de performanță în matematică foarte ridicata). În aceste țări, directorii din școlile 
defavorizate au tendinta de a raporta că școlile lor beneficiaza de resurse educaționale adecvate, la fel de 
mult ca, dacă nu mai mult, directorii din scolile avantajate. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL  

EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE/EDIȚIA 2020 

ŞCOALA ALTFEL/ŞCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. RAMONA MITREA 
 

Când vine vorba de minusuri in ceea ce priveste invatamantul online, profesorii menționează, în parte, 

aceleași neajunsuri: copiii sunt distrasi, vorbesc, nu sunt atenți. Vina? Întotdeauna a copiilor. Realitatea 

demonstrează însă că fiecare dintre cele două tabere ale educației – elevii și dascălii deopotrivă – sunt 

victime ale unui sistem anacronic cu vremurile in care traim, care n-a înțeles că adaptarea tinerilor la 

societatea modernă nu se poate face folosind vechile metode.  

 Educația românească, in contextul pandemiei a permis inserarea unor instrumente noi și eficiente de 

învățare: manualele digitale, platformele educaționale și, în general, metode alternative de învățare. 

 Sistemul de învățământ finlandez, considerat de unii experți în educație cel mai bun din lume, apare 

oarecum în opoziţie față de cel românesc. Finlandezii au renunțat la anumite materii desuete, se renunţă la 

băncile în care copiii stau pasivi și ascultă profesorul cu o altă metodă și introduc, cel puțin o dată pe an, 

variante noi de predare conforme cu valorile societății şi piaţa muncii. 

 Auzim oameni stupefiaţi de inovațiile tehnologice sau de gadget-urile tot mai revoluţionare care 

pătrund în viețile noastre, însă la capitolul educație, tendința este de a continua pe vechiul şablon. Ȋn ultima 

perioadă s-a observat o deschidere față de noi metode de învățare, adaptate profilului noilor generații 

digitale de copii. 

 În acest context, învățarea online este agreată de tot mai mulți elevi, datorită variatelor sale beneficii: 

este inovatoare, le dezvoltă creativitatea, materia poate fi reluată de câte ori este nevoie, are o prezentare 

interactivă și, învăţarea nu mai este chinuitoare pentru copii. 

Astăzi, copiii noștri se joacă și învață altfel. În mod natural, această generație modernă a înlocuit 

vechile şabloane de educație cu noi metode care îmbină studiul cu distracția. Ei nu trebuie să-și facă temele 

și apoi să se joace, ei își fac temele în timp ce se joacă, învață bucurându-se de filmulețe interactive, de 

jocuri logice sau experimente inedite din care află informații noi despre lumea înconjurătoare. 

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda atipică a învățării online, ce integrează 

perfect indicaţiile primite din partea dascălilor și generează un tip constructiv de relație între copii și 

educație. 

Există o similitudine între jocurile video și efectele psiho-somatice asupra copiilor adică, aceste tipuri 

de jocuri sunt o componentă reală în copilăria noilor generații de copii. Prin urmare, e tardiv să separi aria 

de divertisment (ludică, atrăgătoare) de aria educației (suficientă atât ca volum de informații, cât și din 

punctul de vedere al sarcinilor), așa că soluția de a le interfera a venit ca o consecință firească. Prin urmare, 
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platformele educaționale au o formă de prezentare viabilă și propun metode de învățare activ-participative, 

eficiente în procesul de învățare. 

Copiii vor inova jocuri logice cu personaje -model, experimente interactive și activități cu ajutorul 

cărora vor învăța lucruri specifice vârstei lor, dar într-un mod foarte plăcut. 

Tocmai pentru faptul că procesul instructiv se face într-un mod atractiv, sub formă de joc, cei mici 

sunt mult mai receptivi față de ideea de învățare, căreia nu-i vor asocia semnificații negative. Ba dimpotrivă 

– cei mici vor avea o atitudine deschisă față de educație dat fiind că în timpul învățării online au parte de 

experiențe provocatoare mental. Astfel, copiii vor dori să existe cât mai multe momente de acestea sau să 

să aibă un caracter iterativ în detrimentul studiului clasic.  

Fie că accesează o platformă pentru elevii din clasele primare, fie una pentru elevii de gimnaziu, 

informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, fără ajutorul părinților sau al unui profesor meditator. 

Și, mai ales acum în acest context a învăța înseamnă a se juca. În plus, își vor potenţa capacitatea de 

concentrare, atenția, creativitatea, memoria afectivăă, gândirea critică etc. 
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ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MITRICĂ FLORIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”VIRGIL MAZILESCU” 

/G.P.P. ”FLOARE DE TEI”, CORABIA 
 
În zilele noastre, tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit 

de mediul digital care este dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută 
pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă 
atenție, diplomație și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt platformele online, unde copiii descoperă de partea 
cealaltă a ecranului chipul cald și vesel al educatoarei care încercă să transmit celor mici noțiuni atât de 
atractive, încât înțeleg diversele noțiuni de la grădiniță, în timp ce se distrează.  

Kinderpedia de pildă, este o platformă online special creat pentru copiii, unde cei mici comunică cu 
educatoarea ca și cum lecțiile s-ar desfășura direct. Există avanteje și dezavataje, totuși în utilizarea acestei 
platforme. În primul rând, la nivel preșcolar, activitatea online a educatoarei este dependentă de ajutorul 
părintelui.  

În ceea ce privește avantajele, putem adăuga următoarele beneficii ale acestei platforme care schimbă 
din temelii atitudinea copiilor față de grădiniță și față de pregătirea temelor zilnice: 

Este accesibilă pentru orice părinte. Accesul la materiale este la libera alegere a părinților, poate fi 
realizat rapid, la orice oră și din orice loc, fiind nevoie doar de a descărca aplicația pe telefonul personal. 
După descărcare, se înregistrează pe platformă în calitate de părinte al copilului înregistrat de educatoare. 
Educatoare este cea care stabilește orarul activităților, dar și materialele pe care le încarcă în 
compartimentul Media sau în Documente. Astfel, copiii, ajutați de părinți se pot bucura de aceste resurse 
educaționale în perioadele cele mai productive sau pot renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. 

În plus, micii exploratori descoperă aici mai multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, 
animații, filme, imagini), încărcate de educatoare și grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 

Este atractivă pentru copii. Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt 
mai receptivi la informații venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca 
o experiență pozitivă, de către copii, Kinderpedia poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își 
dea seama că învață în același timp. Resursele educaționale trebuie să aibă grafică frumoasă, adaptată 
vârstei, cu sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera să fie relaxantă, 
veselă, amuzantă. 

Ține cont de specificul vârstei copilului. Platforma creează un context plăcut, ludic în care copiii 
revăd, aplică ceea ce au învățat, își exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența 
emoțională în jocurile trimise de educatoare. Conținuturile și modul de prezentare a acestora sunt adaptate 
stadiului gândirii, respectă specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei și iau în considerare 
interesele și preferințele specifice vârstei, facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

• Domeniul Științe (cunoașterea mediului) presupune provocarea curiozității naturale și dorința de 
explorare a copiilor. De aceea am conceput materiale corespunzătoare nivelului de dezvoltare al copiilor și 
le-am prezentat cu imagini atractive și în limbaj accesibil, curiozitățile din lumea științei. 

• Domeniul limbă și comunicare – presupune materiale atractive, cu limbaje accesibile, povești, 
poezii corespunzătoare nivelului de vârstă, jocuri didactice ce dezvoltă sau exersează diferite abilități de 
comunicare, exprimare și adresare. 

• Domeniul Estetic și Creativ - am creat activități atractive, cu o grafică plăcută, adaptată vârstei, prin 
care copiii își exersează inteligența emoțională și socială, memoria, atenția, răbdarea și gândirea artistică. 
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• Domeniul Ștințe în care micii exploratori se pot juca cu „banii“ confecționați de ei înșiși, pot 
confecționa sau utiliza diferite obiecte pe care le au în casă sau curte și pe care le pot folosi în jocurile și 
activitățile propuse de educatoare. 

În plus, cei mici pot să primească feedback rapid și permanent, înțeleg ce au greșit, ce au făcut bine, 
iar temele sunt astfel mai puțin stresante pentru copii. 

Resursele oferite copiilor trebuie să fie foarte diverse, prezentate variat din punct de vedere vizual și 
auditiv, fiind totodată adaptate particularităților fiecărei vârste. 

Oferă părinților posibilitatea monitorizării activității copilului. Platform Kinderpedia oferă 
posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale utilizatorului. Acest lucru permite 
copiilor libertatea de a învăța cum doresc, în același timp asigurând părinții că timpul petrecut pe platformă 
este de calitate. 

 

 

222



ȘCOALA DE ACASA- O ADEVARATA PROVOCARE 
 

AUTOR: MITU VASILICA  
SPECIALITATEA: PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 
 
Vestea că nu vom mai face școală în modul obișnuit, adică să ne întâlnim față în față în sala de clasă, 

învățător și elevi, a venit pentru mine ca un adevărat fulger. Nu mi-am putut imagina că ar fi posibil și am 
respins vehement ideea „nu e posibil așa ceva” mi-am spus la auzul veștii. Eram sigură că este doar o glumă. 
Dar nu, nu a fost o glumă și ne-am trezit, peste noapte, eu, cadrul didactic, copii de clasa I și părinții acestora 
că trebuie să o luăm de undeva, că trebuie să facem ceva, dar ce anume? Am avut câteva mari avantaje pe 
care le-am fructificat, cu succes, așa cum s-a dovedit ulterior: 

-școală în mediul urban; 
-părinți dedicați și cu mijloace materiale suficiente; 
-multă dăruire și adaptabilitate din partea copiilor și părinților; 
-opurtunitatea de a face cursuri pentru profesor digital, care mi s-a oferit aproape întâmplător și de 

care am beneficiat gratuit; 
-deschiderea de către școala în care lucrez a unei platforme pentru toate cadrele didactice pe Cisco 

Webex Meetings, unde am desfășurat video-conferințele cu elevii. 
Așa a început aventura on-line. Mai întâi au fost lecțiile pe whatsapp. Le postam părinților lecțiile, 

aceștia, cu conștiinciozitate, lucrau cu copiii, apoi primeam pozele cu temele efectuate de copii. Asta până 
la vacanța de Paști. Telefonul zbârnâia întruna la primirea temelor celor 28 de elevi. Le citeam pe toate, le 
scriam observațiile și eventualele corectări, țineam evidența, pe fișe, cine a lucrat sau mai are de lucrat. 
Noroc că am un telefon cu o memorie mai mare. 

ASQ (Another Smart Question) https://asq.ro/ a fost o soluție de evaluare (creată de soții 
Cătălin și Ana Ungureanu), pe care elevii o pot folosi independent, pentru a aprofunda și a lucra 
individual teste și exerciții create în prealabil de profesor. Unora le-a plăcut foarte mult, au lucrat 
testele cocepute de mine, dar și celelalte teste găsite pe site, chiar și de la clasa a II-a. 

 Wordwall https://wordwall.net/ a fost o altă aplicație folosită, unde profesorii pot crea, cu un 
cont gratuit, joculețe simple de potrivire a cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de 
aplicații care susțin învățarea. Copiii au apreciat mult joculețele, mai ales că acum aveau motive să 
folosească timp mai îndelungat telefoanele și calculatoarele fără să fie certați de părinți. 

 Înainte de vacanță o colegă a postat un anunț pe grupul profesorilor și ne-am înscris la Cursul on-
line inițiat de Echipa Digital Nation, Programul „Profesorul Digital” împreună cu sora mea, tot învățătoare 
la aceeași școală, desfășurat in perioada 6-14 aprilie 2020 alături de mentorii din echipa Digital Nation. 
Programul promitea să ajute profesorii să își reia activitatea de predat în mediul online și dobândirea de 
abilități digitale în cel mai scurt timp. Un curs maraton ne-a introdus în tainele predării on-line. Am 
descoperit, astfel, cum se folosește Google Classroom pentru a organiza activitățile elevilor pentru 
acasă, serviciu inclus în Google Suite for Education. 

De ce îmi place aceasta aplicație? 
1. Pot crea pentru fiecare materie în parte secțiune cu materiale, teme și teste. 
2. Copiii văd materialele publicate de mine și pot încărca temele în diferite formate. 
3. Le pot corecta temele, iar ei văd toate recomandările mele. 
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4.  Secțiunea de chat ne permite discuții.  

Pentru întâlnirile on-line am folosit aplicația Cisco Webex Meetings. Am stabilit, împreună cu 
părinții, un program de comun acord în care am desfășurat lecțiile. A fost o modalitate foarte bună de 
predare, de socializare la distanță, dar ne-a lipsit căldura întâlnirilor față în față. Iată câteva motive pentru 
care am apreciat această aplicație: 

1. Este foarte simplu de creat o sesiunea online. 
2. Am tot timpul evidența copiilor care sunt în întâlnire și pot înregistra videoconferințele pentru 

a le viziona și cei care au lipsit din diferite motive. 
3. Pot partaja ecranul meu, iar copiii văd în mod instant ce prezint pe desktop. 
4. Pot accesa manualele digitale și alte materiale pe care le pot partaja elevilor. 
5. În secțiunea de share, am și secțiunea de whiteboard, unde pot scrie în timp real anumite 

exemple. 
6. Copiii pot și ei partaja atât ecranul lor, cât și secțiunea de whiteboard, astfel încât toți putem 

vedea același lucru.  

 
Fiind copii de vârstă mică am lucrat eu pe caiețelele speciale, apoi le-am postat pozele cu 

modelul pentru ca ei să vadă cum anume trebuie așezat în pagină sau cum anume trebuie lucrat. 
Distanța este, însă, o problemă atunci când este vorba de copii atât de mici. 

Ca o concluzie, școala de acasă a fost cu adevărat o provocare pentru toți factorii implicați, dar 
mai ales pentru noi, cadrele didactice, care nu am fost pregătiți pentru această alternativă. Cu multă 
muncă, căutări, tatonări, cu multe bâjbâieli, am reușit să facem față, în mod neașteptat de bine, 
provocării. Acum mă gândesc să folosesc aceste metode și pe viitor în activitatea didactică. 
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MULŢUMIM, DRAGI COPII! 

 

MOCANU GEORGIANA 

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PP ȘI PN 

,,RAZĂ DE SOARE”, PLOIEȘTI 
 

Fără voi, noi nu am putea avea cea mai frumoasă meserie din lume! În fiecare zi, învăţăm de la voi 

lecţii de suflet şi tot voi ne ajutaţi să devenim mai buni ca oameni... pentru că, nu poţi minţi un copil! 

Când şi părinţii sunt alături, ca parteneri în educaţie, lucrurile merg în direcţia bună, pentru viitorul 

copilului şi al nostru! Iar aici, la grupa noastră, am avut ocazia să descoperim oameni minunaţi; dovada că 

lumea este, încă, un loc bun şi frumos în care să ne creştem copiii! 

 În așteptarea zilelor însorite de vară, ne mulțumim cu... vremea capricioasă de afară: soare, nori, 

ploaie. Chiar și așa, să privim partea plină a paharului: nu contează vremea de afară, importantă este starea 

noastră de spirit. Să ne bucurăm de vremea senină, dar și de zilele capricioase cu nori și picături de ploaie 

(... să nu uităm că și ploaia este benefică pentru plante). 

Să stai în casă cu copilul poate fi o adevărată provocare! Când vremea nu ne permite să ieşim, căutăm 

diverse metode pentru a ne petrece timpul cât mai plăcut. Uneori reuşim...alteori, nu (şi trebuie să o luăm 

de la capăt). Se spune că răbdarea este o calitate care se cultivă. De-abia aştept: să vină vara... să iau vacanţă, 

să plecăm în concediu, să mă trezesc mai târziu, să mă pot uita la seriale, să vină....Şi a venit! 

Restul îl ştim cu toţii. Situaţia actuală a impus de urgenţă o reconfigurare a planului de vacanţă, o 

adaptare, dar nu renunţare! 

Cred că, în acestă perioadă, ne este dor de multe lucruri pe care, poate, înainte nu le apreciam atât de 

mult! Făcând ordine prin hainuţele copiilor şi văzând multe poze cu bebeluşi, m-am trezit gândindu-mă cu 

nostalgie la trecerea timpului, la copiii care cresc! Gândiţi-vă, ...copilul pe care până ieri îl aduceaţi la 

grădiniţă..., în curând va merge la şcoală! Ne gândim la viitor, la ce ne dorim să fim când vom deveni 

adulți... fie luăm exemplul părinților, fie avem propriile noastre aspirații. Bunica din zilele noastre nu mai 

cheamă în ajutor nepoţii. Ea este cea care îi învaţă să fie curajoşi, dar precauţi. Pentru nepoţii norocoşi, 

bunicii sunt o binecuvântare, un ajutor şi un fel de variantă a părinţilor, dar mai îngăduitoare. Bunica 

butonează cu pricepere telefonul, are cont de Facebook, conduce maşina şi are o viziune mai modernă decât 

ne-am fi aşteptat, când eram noi copii!  

Aşadar, să ne fie vară şi să ne bucurăm de ea! (când o să apară!)...pentru că suntem diferiţi şi poate, 

de aceea, atât de interesanţi; pentru că Acasă este acolo unde Familia se reuneşte şi pentru că, aici se va 

întoarce Copilul, indiferent câţi ani vor trece, pentru linişte, iubire necondiţionată, armonie...! În curând, ne 

vom mai relaxa și putem ieși la plimbare... Nu-i asa că este o veste buna? 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE - O NECESITATE ÎN VREME DE PANDEMIE 
 

MOCANU ILEANA  
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR,  

ȘCOALA GIMNAZIALA „EMIL ATANASIU” GAROAFA-VRANCEA 
 
Condițiile actuale ne obligă să facem o tranziție bruscă, aproape violentă, de la educația față în față, 

la educația la distanță, sub forma cursurilor online. Presiunea este mare, mai ales pentru cei care nu au avut 
contact cu astfel de activități până acum și care nu au participat la cursuri de formare pe această temă. Acest 
nou mod de predare – învățare - evaluare, presupune cerințe ridicate cu privire la timpul de lucru, la răbdarea 
profesorilor și a elevilor, în mijlocul unei situații care testează, în orice caz, rezistența mentală a tuturor. 

Învățarea la distanță este un spațiu nou și în curs de evoluție, care își propune să soluționeze problema 
golurilor și dificultăților educației tradiționale. Profitând de posibilitățile tehnologiei, promovează procesul 
educațional, făcând-o mai rapidă, mai bogată și mai adaptată nevoilor individuale de învățare. Într-un 
context destul de vag, multe entități de profil din țara noastră sunt chemate să implementeze sau să susțină 
învățarea la distanță, online. Capacitatea de a crea și a distribui colecții de materiale de informații 
electronice le face participanți importanți la furnizarea de servicii educaționale în acest mediu. Aceste 
instituții sunt invitate să își folosească experiența în aceste probleme și să abordeze particularitățile pozitive 
sau negative impuse de legislația în vigoare. Se impune însă vigilență sporită pentru protejarea și asigurarea 
integrității proprietății intelectuale și apărarea credibilității și validității mediului educațional. 

 În ultimii ani, educația online s-a dezvoltat dinamic și este legată de aplicarea teoriilor învățării 
recente și de principiile învățării pe tot parcursul vieții. Aplicațiile de predare și învățare online, pentru a fi 
eficiente, trebuie să îndeplinească criterii de calitate specifice și să funcționeze în contextul cercetării 
detaliate a nevoilor grupului țintă. În plus, acestea ar trebui să includă o serie de abordări didactice și 
aplicații practice. 

 Cu educația online nu putem înlocui sala de clasă și nu trebuie să vizăm acest standard. Tranziția 
predării unui curs la un model de învățare la distanță, într-un timp atât de scurt, exclude posibilitatea 
excelenței. Este necesar să înlocuim așteptările mari de performanță (ale noastre și ale elevilor noștri) cu 
obiective realiste și realizabile.  

 În prima fază, cel mai important obiectiv nu este învățarea. Cel mai important este să îi ajutăm pe 
elevii noștri să-și recâștige sentimentul de normalitate. Trebuie să-i sprijinim ca să-și organizeze timpul în 
jurul sarcinilor lor de învățare, în loc să-și dedice timpul, în primul rând, televiziunii și internetului. Să 
ajutăm elevii să se simtă confortabil cu noua modalitate de predare pas cu pas. La început, să oferim sarcini 
mai puține sau mai simple. Să le acordăm timp pentru a face cunoștință cu utilizarea și funcționarea 
platformei de învățare la distanță. Să-i încurajăm să ne contacteze pentru orice dificultăți pe care le 
întâmpină, pentru a pune întrebări și pentru a-și exprima opiniile. Acest lucru va permite tuturor să se 
exprime, chiar și celor care sunt mai reticenți. Putem discuta comentariile lor și învăța de la ele.  

 De asemenea, este indicat și necesar să menținem deschis canalul de comunicare cu părinții elevilor. 
Părinților le este greu să gestioneze viața de familie și, de multe ori, au alți copii, în afară de elevii noștri, 
pe care să îi susțină, nu numai în procesul de învățare, ci și psihologic. 

Mulți părinți astăzi se confruntă cu provocarea de a crea mediul ideal de învățare pentru copiii lor, 
mai ales atunci când predarea la clasă pare de neînlocuit. Cu toate acestea, tehnologia evoluează și poate 
oferi acum opțiunile de care fiecare părinte are nevoie pentru a depăși bariera distanței față de școală. Însă 
educația la domiciliu nu trebuie privită doar ca o soluție temporară în cazurile de nevoie. Avem ocazia să 
folosim predarea la domiciliu, prin sisteme electronice, ca parte a viitorului sistem de învățământ. Dacă 
educația la distanță este integrată în sistemul de învățământ, multe probleme vor fi rezolvate. 
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 Lucrul cel mai important este nu numai să te descurci perfect cu tehnologia, ci și în mod responsabil. 
În cazul în care într-o familie sunt copii mici, cel mai bine este să se utilizeze internetul și dispozitivele 
electronice sub supraveghere. Astfel, procesul educațional va fi mai sigur pentru copil și, în același timp, 
se va avea o imagine completă a progresului copilului. De multe ori, însă, nu este ușor să se știe ce face 
copilul, în timpul zilei, în timp ce părinții lor lucrează. În acest caz, pot fi luate unele măsuri de protecție, 
cum ar fi interzicerea accesului pe unele site-uri web prin funcția de control parental sau de a limita orele 
pe care copilul le petrece pe internet.  

 Nu este nevoie să se intre în panică, ci să apelăm la calm și să reacționăm astfel încât niciun copil să 
nu lipsească de la orele online. Nu doar acum, ci în fiecare situație de necesitate! 
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 ȘCOALA ALTFEL - PREGATIRE PENTRU INVAȚARE ON-LINE 
 

PROF. IONEL MOCANU 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”THEODOR ROSETTI” SOLEȘTI 

 
Având în vedere modul în care am fost nevoiți să derulăm activitățile de pe 11 martie și până la 

sfârșitul anului școlar, voi prezenta activitățile unui proiect pe care l-am implementat în școala mea, în 
săpămâna ”Școala Altfel” în anul școlar anterior și care a fost de un real folos elevilor în derularea 
activităților on-line. 

Young Digital Leaders este un program european care are ca scop sprijinirea tinerilor între 12 şi 15 
ani prin intermediul cetăţeniei digitale, al gândirii critice şi al aptitudinilor de alfabetizare media, astfel 
încât să devină liderii digitali de mâine. Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu Google și Institutul pentru 
Dialog Strategic a fost creat pentru a oferi tinerilor abilităţile necesare pentru a fi cetăţeni online, în condiţii 
de siguranţă şi eficienţă, în secolul 21, şi pentru a explora noi moduri de predare a cetăţeniei digitale în 
cadrul educaţiei formale din Europa. 

Programul este pus în practică în parteneriat cu organizaţiile nonguvernamentale de educaţie locale 
şi a iniţiat un model unic de colaborare între studenţi, profesori, părinţi şi organizaţii ale societăţii civile 
locale din Europa. În România, programul este pus în practică de către partenerul local GEYC ( Group of 
the European Youth for Change). 

Printr-o serie de exerciţii de gândire şi exemple din lumea reală relevante pentru viaţa lor de zi cu zi, 
programul Young Digital Leaders îşi propune să înveţe tinerii să fie consumatori critici de informaţii online, 
comunicatori eficienţi, respectuoşi şi cunoscători ai drepturilor şi responsabilităţilor în mediul online. 

Bazându-se pe succesul programului din 2018, Young Digital Leaders implementat în anul 2019 în 
trei țări, România, Bulgaria și Grecia, a încercat să producă o schimbare pozitivă a comportamentului în 
rândul tinerilor participanţi, împuternicindu-i cu abilităţi, cunoştinţe şi atitudini pentru a juca un rol pozitiv 
în comunităţile lor online. 

Curriculumul acoperă temele cele mai relevante ale cetăţeniei digitale din prezent şi este adaptat unui 
public tânăr, învăţat cu mediul digital din contextul ţării lor. 

Aceste teme includ subiecte ce variază de la identificarea de ştiri false, echo chambers (camerele cu 
ecou) şi filter bubbles (bule de filtru), înţelegerea conţinutului plin de prejudecăţi, contestarea 
stereotipurilor, identificare şi combaterea discursului instigator la ură în mediul online şi cum să comunici 
în mod eficient diferitelor segmente de public pentru a promova schimbările pozitive în mediul online. 

În perioada 27 - 31 mai 2019 în Școala Gimnazială ”Theodor Rosetti” Solești, Vaslui, s-a derulat 
programul ”Școala Altfel”. Un grup de 23 elevi, de la clasele V - VII, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, 
au beneficiat de implementarea proiectului Young Digital Leaders, realizată de profesor Mocanu Ionel. 

 
Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a cinci sesiuni:  
 1. Consumatori Critici; 
 2. Cetăţeni Flexibili; 
 3. Comunicatori Eficienţi; 
 4. Experţi în Drepturi; 
 5. Liderii Digitali. 
Sesiunile au fost interactive şi captivante, folosind învăţarea practică, care permite elevilor să înveţe 

conceptele prin participarea activă la activităţi. Fiecare sesiune a fost sprijinită prin obiective clare de 
învăţare şi instrucţiuni pas cu pas care au ghidat tinerii, prin subiecte uneori pline de provocări. 
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Temele dezbătute au fost de mare interes pentru elevi. Folosind exemple reale de ştiri false, discursuri 
instigatoare la ură şi conţinut plin de prejudecăţi într-un mediu de învăţare sigur şi deschis, elevii au avut 
ocazia de a pune întrebări şi de a discuta despre conţinutul pe care l-au întâlnit online şi de a fi mai bine 
pregătiţi să răspundă atunci când vor întâmpina aceste situaţii. 

 Au achiziționat informații prețioase referitoare la drepturile și responsabilitățile ce ne revin în calitate 
de cetățeni digitali.  

Lucrul în echipă, bazat pe argumentarea ideilor, a condus la obținerea de rezultate utile și valoroase 
(poster privind preluarea școlii, poster pentru campania PRO VASLUI, etc.).  

Elevii și-au manifestat dorința de a împărtăși experiența acumulată și altor persoane, care nu au 
participat la cursuri; de a implementa în mediul online o campanie digitală care să determine pe cei care nu 
ne cunosc să renunțe la prejudecățile legate de vasluieni. 
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NU ESTE VORBA DESPRE PIJAMALE 
- DE CE TREBUIE ELEVII TREBUIE SA AIBA REGULI DE 

COMUNICARE IN TIMPUL INTALNIRILOR LA DISTANȚA 
 ESEU PENTRU CONSILIERE  

 
PROF. LUMINITA MOCANU, 

 COLEGIUL NATIONAL 'NICOLAE BALCESCU', BRAILA 
 
Epidemia Covid-19 a dus la utilizarea fără precedent a întâlnirilor online. Zoom, fondată în urmă 

cu doar 9 ani, valorează acum mai mult decât primele trei companii aeriene americane combinate. 
Reuniunile de lucru la distanță și de la distanță par a fi setate să continue să fie o caracteristică 

definitorie a viitorului muncii.În cel mai bun caz, întâlnirile la distanță pot fi un mod de comunicare 
extraordinar de rentabil, comod, flexibil și care economisește timp. Dar în cel mai rău caz pot fi 
frustrant de impersonale, confuze și ineficiente. 

 
Deși există o mulțime de similitudini cu întâlnirile față în față (f2f), întâlnirile la distanță prezintă 

provocări foarte diferite și, prin urmare, necesită o abordare foarte diferită. Întâlnirile la distanță 
eficiente necesită: 

 
• Mai mult timp - vorbire mai lentă, mai multă verificare, mai clarificatoare, mai confirmatoare 
• Reguli și proceduri de bază mai prescriptive 
 
Să începem cu cel mai important punct dintre toate ... ori de câte ori este posibil, utilizați 

videoclipuri pentru întâlnirile dvs. online. Video umanizează camera. Participanții nu mai sunt doar 
voci pe o linie telefonică; sunt chipurile colegilor / clienților / partenerilor. Fără videoclip, nu veți ști 
niciodată dacă tăcerea este cauzată de cineva care-i verifică e-mailurile, deoarece își aruncă ochii în 
dispreț sau încuviință din cap. Expresiile faciale conteaza. 

IMPORTANȚA COMUNICĂRII NON-VERBALE 
 
70% până la 93% din toate comunicările nu sunt verbale.Albert Mehrabian (UCLA) a stabilit 

regula 7-38-55 pentru comunicarea sentimentelor și atitudinilor. 
 
Imaginează-ți colegii furtuni în biroul său, trântind ușa. Vă întrebați „Sunteți bine?”. El se aruncă 

pe un ton furios, „Sunt bine!” Ce mesaj credeți: semnalele sale non-verbale (comportament, voce, ton) 
sau cel verbal (cuvinte numai)? Cel mai probabil, credeți că mesajul non-verbal. Trebuie să putem să 
ne ocupăm de anumite indicii și manierisme non-verbale pentru o comunicare eficientă. 

 
Acum, videoclipul nu rezolvă cu siguranță toate problemele limbajului corpului / non-verbale 

(videoclipul online este de obicei limitat la fotografiile capului participanților și poate rămâne), dar cu 
siguranță ajută foarte mult. 

 
ÎNAINTE DE INTALNIRE 
 
• Asigurați-vă că toată lumea primește o copie în avans a „cadrului” întâlnirii: 
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 * Puncte cheie de comunicare 
 * Structura întâlnirii (de exemplu, când și pentru cât timp intenționați să discutați fiecare punct 

de discuție) 
 * Membrii / echipele care vor participa 
 * Ceea ce fiecare membru / echipă este responsabil pentru întâlnire 
 * Orice document relevant, fișier sau participant la cercetare este de așteptat să se consulte 

înainte sau în timpul întâlnirii 
 
• Stabiliți „regulile de bază”… cine este liderul / facilitatorul întâlnirii? Cum vă veți asigura că 

se aude opinia tuturor și că „vocea cea mai tare” nu domină? Va exista „discurs liber” sau liderul / 
facilitatorul va invita participanții să vorbească? Cum vei ști când cineva a terminat de vorbit? 
(întârzierile audio / vizuale cresc foarte mult riscul ca oamenii să vorbească peste alții) 

 
• În ședințele f2f, în general, nu trebuie să le spunem oamenilor în prealabil să nu se plimbe în 

timpul întâlnirii, să nu ia apeluri sau să-și verifice e-mailurile. În cadrul întâlnirilor la distanță, trebuie 
să stabilim „eticheta”. 

 
• În ce limbă se va ține limba și unii participanți vor fi vorbitori care nu sunt nativii acestei limbi? 

Dacă da, atunci nivelul lor de limbă cere că trebuie efectuate ajustări? 
 
• Sunt de acord că respectul, onestitatea și politețea sunt esențiale. Un comentariu ironic făcut în 

timpul unei întâlniri f2f poate fi în mod evident benign, dar riscul de neînțelegere este considerabil mai 
mare într-o întâlnire la distanță. 

Întâlnirile online ne oferă acum oportunități de comunicare în moduri în care am fi putut visa 
doar acum 20 de ani. Dar este o greșeală să crezi că pot fi realizate în același mod în care conducem 
ședințe f2f. Pentru ca aceștia să funcționeze bine, trebuie să încetinim, să fim mult mai determinati și 
să adoptăm o abordare mai prescriptivă a modului în care participanții vorbesc. 
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ȘCOALA DE ACASA - O PROVOCARE 
 

PROF. ZÎNA-VIOLETA MOCANU 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION MINCU” VASLUI 

 
Școala de acasă a fost pentru noi toți o provocare. Am încercat din toate puterile, folosind diverse 

variante de lucru, să ne atingem într-o măsură cât mai mare obiectivele.  
În școala mea orele s-au desfășurat după orar și fiecare profesor a ales modalitățile de lucru. Eu am constituit 

grupuri cu elevii fiecărei clase pe WhatsApp și orele de fizică le-am efectuat folosind aplicația Zoom și diferite 
platforme educaționale. 

WhatsApp Messenger este o aplicație gratuită de mesagerie. WhatsApp folosește conexiunea la 
Internet a telefonului pentru a permite utilizatorului să trimită mesaje, fișiere media și să apeleze. WhatsApp 
poate fi accesat și folosit și pe calculatoare, atâta timp cât telefonul utilizatorului rămâne conectat la internet, 
în timp ce este folosită aplicația pe PC. 

Aplicația a fost creată de WhatsApp Inc. în Mountain View, California, și a fost achiziționată în 
februarie 2014 de Facebook Inc. A devenit cea mai folosită aplicație de mesagerie instant din lume până în 
anul 2015, și era folosită de peste 1, 5 miliarde de utilizatori din toată lumea, conform statisticilor din 
februarie 2018.  

Aplicația online Zoom este modalitatea prin care poți efectua conferințe video, poți trimite mesaje, 
expedia fișiere și poți participa, în grup (de până la 500 de persoane, în versiunea gratuită), la diferite lecții 
în format digital. Zoom te va ajuta să creezi o sală de cursuri virtuală unde profesorii și elevii pot 
interacționa online. Platforma aplicației permite efectuarea de apeluri video de grup de pe PC, laptop, 
smartphone sau tabletă. Pentru a folosi aplicația Zoom nu ai nevoie de cont, ci trebuie doar să accesezi link-
ul pe care îl primești din partea colegului/ profesorului și să descarci aplicația pe mobil ori pe laptop/ 
calculator, iar ulterior să te conectezi cu un microfon și/ sau webcam. Platforma Zoom are și opțiunea de a 
înregistra lecțiile, cu posibilitatea de a folosi o tablă virtuală, o opțiune ideală pentru sistemul de școală la 
distanță.  

Platformelor educationale online ne ajută să învățăm mai ușor și mai bine anumite lucruri.  
În această perioadă în care nu am fost la școală, nu am lucrat în laborator, platformele au fost de un 

real folos. Folosirea lor te ajută să simulezi experimente, poți să înveți multe lucruri noi, de unde ai 
posibilitatea, când ai posibilitatea. Sunt multe, sunt diverse, poti să gasesti ce ai nevoie pentru rezolvarea 
unor teme, pentru realizarea unor proiecte, pentru documentare, pentru aprofundare. La fizică sunt multiple 
resurse educaționale valoroase pe care le-am folosit pe următoarele platforme: eduonline.roedu.net, 
phet.colorado.edu/ro/, walter-fendt.de, și http://nelpae.ro/elearning. Ultima platformă de e-learning – 
Campusul virtual - a fost creată de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru a veni în sprijinul elevilor 
și al profesorilor, pe perioada suspendării cursurilor. 

Considerând o stare de normalitate această perioadă atipică, am realizat și o lecție demonstrațivă în 
cadrul comisiei metodice a profesorilor de fizică din liceu. 

O etapă deosebită a fost săptămîna ”Școala Altfel”, când printre activitățile propuse a fost și aceea de 
realizare a unor experimente distractive de fizică, cu mijloace la îndemâna oricui, de uz casnic, filmarea lor 
și trimiterea pe grup. S-au folosit ouă, sare, bicarbonat, oțet, cerneală, apă, chibrituri, hârtie, baloane, sticle 
de plastic, pahare, farfurii, etc. Surpriza a fost ca la analiza activității din perioada școlii on-line să constat 
că elevii au apreciat în mod deosebit aceste activități. 
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Analizând activitatea din această perioadă pot spune că o mare parte din elevii, care au participat la 

aceste activități, au reușiț să înțeleagă fenomenele, au învățat să caute și să folosească materiale corecte de 
pe divese platforme, pentru clarificare, pentru aprofundare.  

Mulți elevi timizi, care în clasă nu se făceau remarcați, au reușit să facă progrese semnificative, fiind 
acasă, în mediul lor și putând să lucreze în ritmul propriu. 

Dar, au fost și elevi care lucrează mai lent, care nu au reușit să înțeleagă prea mult și anunțurile 
controversate ale ministerului i-au determinat să participe mai rar la activități. 

Toți copiii au spus că sunt mulțumiți că au putut să participe on-line la ore, astfel încât să nu fie nevoie 
să repete anul. Majoritatea apreciază faptul că au stat mai mult cu familia, au comunicat mai bine și au putut 
să își ajute părinții. 

Cei mai mulți dintre elevi sunt nemulțumiți de faptul că nu totdeauna conexiunea la internet a fost 
bună, că nu s-au putut întâlni cu prietenii, că au folosit foarte mult telefonul. 

Cred că pregătirea activităților on-line pentru profesor a solicitat mult mai mult timp decât pregătirea 
orelor din clasă, nivelul de atingere a obiectivelor este mai scăzut și un număr mare de elevi nu dispun de 
tehnica și infrastructura necesară unei participări corecte la ore. 

Soluțiile autorităților trebuie să vizeze pe toți elevii, nediscriminatoriu. 
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,,TOTUL VA FI BINE!’’ 
ÎNVATAMÂNTUL ONLINE ŞI NOILE PROVOCĂRI ALE ELEVILOR ŞI 

PROFESORILOR 
 

 AUTOR: MOISE LILIANA MARILENA 
 - ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL SEF)  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TASE DUMITRESCU”, ORASUL MIZIL 
 

 Nu e o surpriză că, în ciuda nenumăratelor proiecte pe fonduri 
europene și nu numai, legate de metode moderne de învățare online, 
momentul zero al închiderii școlilor ne-a prins complet nepregătiți. Am 
văzut că preocuparea există chiar din primele zile ale carantinei. În mod 
neorganizat, profesorii s-au străduit să trimită elevilor filmulețe, materiale, 
chiar fișe de lucru si teme. După un timp am început să sesizez și o formă 
de organizare, inclusiv solicitarea de liste cu posibilitățile elevilor ( au/n-
au Internet, au/n-au computer, tabletă). Și chiar dacă multe cadre didactice 
au bune abilități digitale, iar mulți copii au la dispoziție telefoane smart, 
tablete și laptop-uri, sarcina de a realiza un proces educațional calitativ și 
eficient nu este deloc ușoară. Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor 
și conținuturilor în dependență de vârstă, selectarea instrumentelor 
potrivite pentru clase, colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea 
copiilor pentru o altfel de lecție, toate acestea necesită timp, răbdare și 
devotament din partea profesorilor. Resurse digitale, tutoriale, webinare 
pentru cadre didatice, împărtășiri de experiențe, sugestii, sfaturi, toate sunt 

binevenite și de un mare ajutor. Și este nemaipomenit de frumos și merită toate laudele faptul că profesorii 
noștri, cu mult curaj, calm, bunăvoință și, cel mai impresionant, în termene foarte scurte, se adaptează noilor 
condiții și încearcă să le reușească pe toate. Astfel, accesul la internet al profesorilor și elevilor este vital 
pentru a ține mâna pe puls și a asigura copiilor dreptul la educație. Vitală este și implicarea părinților care 
au rolul de a facilita dialogul dintre copil și profesor, dat fiind faptul că un dialog „altfel” nu a fost practicat 
până acum sau a fost practicat doar cu unii profesori sau doar în unele instituții de învățământ. Din păcate, 
nu suntem puși între a alege online și offline, ci online sau nimic. Există două nevoi : nevoia elevilor pentru 
educație și nevoia instituțională de a continua predarea. În timpul crizei Coronavirus, toți actorii implicați 
în procesul de educație online au depus eforturi pentru a depăși situația. Atât elevii, profesorii, cât și părinții, 
ONG-urile și Ministerul Educației și Cercetării. Profesorii au folosit tot ce au avut la îndemână, facebook, 
whatsapp, google class, zoom și email pentru a păstra contactul cu elevii. Obstacolele au apărut din cauza 
lipsei de tehnologie și a interesului scăzut pentru educație, care au o prezență mai mare în mediul rural. Toți 
actorii din sistemul educațional sunt invitați să participe, pentru a reprezenta, din diferite perspective, 
sistemul de învățământ: profesori, studenți, părinți, specialiști în educație din societatea civilă sau instituții 
publice.  

 Dar să vedem şi jumătatea goala a paharului. Ce facem cu copiii care provin din familiile cu venituri 
mai modeste, care nu au acces la internet, care nu au calculator, laptop, tabletă, cărora parinţii le asigură cu 
greu traiul zilnic. Conform unui Raport ,,Salvati copiii" peste 150 000 de copii merg seara la culcare 
flămânzi, atunci despre ce internet, laptop, tabletă să vorbim? Sunt sate şi cătune fără internet, fără semnal 
la internet sau semnal parţial, unde copiii de deplasează în anumite locuri să poată intra online. Articolele 
11 și 12 din Ordinul Ministrului Educaţiei 4135/21.04.2020 precizează că „Părintele are obligația de a lua 
toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului/elevului la activitățile de 
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învățare online organizate de unitatea de învățământ“, iar „Elevul are obligația de a participa la activitățile 
de învățare online. Se recunoaște că există probleme, da. Iar ordinul ministerului scoate în evidență 
problema fundamentală. Până acum, instruirea nu a existat. Abia acum se fac primii pași, la nevoie, pentru 
introducerea unor cursuri legate de tehnologie în programele de formare psihopedagogică. Mai exact: 
„Ministerul Educației și Cercetării va face demersurile necesare pentru introducerea în curriculumul 
programelor de formare psihopedagogică inițială a disciplinelor de pregătire didactică și practică de 
specialitate (obligatorii) pentru dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-
învățare-evaluare“. Ce fac copiii care nu au acces la aceste activități online? Ce fac profesorii care nu deţin 
dotarea IT necesară, care poate nu au acces la internet din cauza semnalului sau al altor cauze. Baza 
materială a unor şcoli este precară. Şcolile nu au de unde împrumuta tablete şi laptopuri profesorilor şi 
elevilor. Sunt familii cu doi părinţi și mai mulți copii. Copiii au nevoie de calculator pentru a fi prezenți la 
cursurile on-line. Părintele este profesor, are și el nevoie de acces la un computer. Cum își împart aceste 
familii echipamentul? Este oare vina profesorului sau a sistemului, care le cere peste noapte să susțină 
cursuri la distanță improvizate? Da, e adevărat că, dacă vrem un sistem de educație performant, profesorii 
trebuie să aibă și abilități IT. Dar de la ideal la practică e cale lungă. Unii profesori spun că nu au abilitaţi 
IT, alţii nu au echipamente IT. Profesorului i se cere azi ce va fi învățat să facă mâine. Profesorul nu e de 
vină nici atunci când nu se descurcă prea bine cu tehnologia, atata timp cat nu a fost suficient instruit . Sunt 
mulți profesori în vârstă, pentru care aceste cursuri online vor fi o grea încercare. Din nou, nu este vina lor 
că nu au existat programe de formare profesională de niciun fel în acest sens. Iar dacă vor exista în viitor, 
așa cum implică ordinul ministerului, să sperăm că vor fi eficiente . Și, pentru a avea pretenția ca profesorul 
să țină azi cursuri online, trebuia să îl formezi ieri. Nu mâine. 

 
 Offline sau online, elevul/copilul are nevoie în primul rând:  
 - încurajare-mulţi pedagogi spun ca dialogurile online cu elevii au trecut dincolo de subiectele 

propriu-zise de limba română, matematică, fizică, încercând să transmita copiilor emoţii pozitive prin 
cuvinte calde însoţite de încurajări şi zâmbete.  

 - schimbarea regulilor –dacă până acum parinţii şi profesorii recomandau să se stea mai puţin timp 
în faţa calculatorului şi a telefonului, acum s-au schimbat regulile. Chiar dacă orarul lecţiilor este mai scurt, 
elevii petrec destul de mult timp în mediul online pentru participarea la lecţii, efectuarea temelor, proiectelor 
si nu în ultimul rând pentru socializarea cu colegii de clasă, prietenii de joaca, rude, etc. 

 - gândirea critica în mediul online - este foarte important procesul de educare a comportamentelor 
sigure în mediul online.  

 
 Suntem siguri că vom trece cu bine peste încercările şi provocările din această perioadă nedorita. 

Dragii noştri profesori, copiii au nevoie de eroi. Pentru ei, acesti eroi sunteti dumneavoastra şi părinţii lor!  
 Ne plecăm capetele în semn de recunostinţa şi mulţumire!  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 
ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
 

 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:  
MOLDOVAN COSMINA IULIANA  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PREVENTORIUL TBC-ILIȘUA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 
Nu știm alții cum sunt, dar nouă, profesori, elevi, părinți, organizatori ai învățării online, ne saltă 

inima de amărăciune că nu am putut împărtăși la școală jocuri, informații și idei pline de hazul și de 
farmecul copilăresc în această perioadă altfel, starea de urgență provocând un adevărat experiment social 
în domeniul educației. Forțați cu toții să rămânem în casă din cauza pandemiei COVID-19 aproximativ trei 
luni, copii, părinți și profesori ne-am mutat în mediul online și am învățat să folosim platformele digitale 
precum: ZOOM, Google Claroom, WhatsApp, Messenger pentru a comunica și pentru a ne face lecțiile. 

În 14 țări, cea mai utilizată aplicație de comunicare instantanee a fost Zoom. Interesul pentru acesta 
a fost la un nivel ridicat, în special în nordul Europei (Marea Britanie, Norvegia), în unele țări baltice 
(Lituania, Estonia), precum și în Ucraina și Moldova. 

Viber și Microsoft Teams, la fel ca și Skype, au domnit numai în 4 țări. Ambele aplicații de 
comunicare au găsit cel mai mare număr de utilizatori în Peninsula Balcanică și în Liechtenstein (Microsoft 
Teams) și Belarus (Viber). Iar locuitorii din Danemarca au ales în mod special, Google Meet. 

Procesul instructiv-educativ desfășurat în sistem on line a fost o provocare atât pentru elevi, părinții 
acestora, cât și pentru noi, profesorii. Dacă la ciclul gimnazial și liceal elevii au deja deprinderi și 
instrumente utile pentru activitatea on-line, exersate în cadrul lecțiilor de informatică și TIC, la ciclul primar 
elevii sunt începători în ceea ce privește acest tip de activitate. De asemenea, am constatat că unii dintre 
elevi nu au acces în cursul zilei la computerul/laptopul familiei din cauză că acum părinții lucrează de acasă, 
utilizând aceste instrumente. 

Cea mai mare provocare pentru mine a fost stabilirea modului de a comunica cu elevii, acasă ei 
neavând un PC cu cameră și microfon. Cum elevii nu aveau nici adrese de e-mail, nu puteam comunica nici 
pe această cale. Soluția potrivită pentru noi a venit curând: aproape toți au telefoane inteligente și puteam 
comunica ușor cu ajutorul aplicațiilor: Zoom, WhatsApp și Messenger. A aduce școala în casă a fost un 
experiment bun și revelator. Dar acest lucru a creat multe vinovății și presiuni pe părinți. 

 reușit să ne adaptăm din mers, acestor condiții de predare-învățare-evaluare doar că învățarea de 
acasă e la fel de importantă și poate chiar mai conștietentă decât cea de la școală dar atât timp cât ea e 
organică, relațională, inspirațională, informală. Ce îi motivează pe copii să „lucreze" la școală nu poate fi, 
de cele mai multe ori, suplinit acasă, de familie. 

Din cauza faptului, că interacțiunea elevilor cu profesorii, colegii, prietenii la școală, cât și rutina 
zilnică nu au fost a unui orar firesc de școală, acum exista nevoia ca acestea să fie compensate. De aceea, 
profesorul a avut un rol important în a menține o parte din această rutină și compensare: am putut contribui 
la starea de bine a elevilor. Rutina și calendarul activităților din agenda personală ne-au ajutat pe toți să 
facem față provocării de a fi în casă: ne-am fixat mereu în minte ceea ce trebuia să fac astăzi, mâine, peste 
o săptămână. Același sfat funcționează și în cazul propriului meu copil, elev în clasa pregătitoare. Le-am 
oferit un orizont de activități care să-i mențină ocupați și preocupați. În plus, m-am gândit ce activități 
offline asociate activităților școlare să le ofer elevilor mei. pentru ca aceștia să nu se plictisească excesiv. 
Le-am creat un sentiment de conectare emoțională și apartenență la grup, incluzând în calendarul 

 

236



activităților, întâlniri în care elevii au împărtășit o parte din preocupările lor extrașcolare (hobby-uri, 
pasiuni, colecții etc.) și chiar eu ca profesor am vorbit despre pasiunea mea de cofetar. 

Sunt mulţi copii care au trasformat casa într-o sală de clasă cu dorinţa de a da mai departe lucrurile 
pe care le stăpâneau frăţiorilor, părinţilor, bunicilor, jucăriilor, dar şi copii care percepeau mediul de acasă 
ca pe o evadare de la culoarele de învăţare de la şcoală. De aceea, este posibil, în această perioadă, să fi 
apărut sentimentul de „invadare” al spaţiul de acasă de către cel de la şcoală pentru familiile care nu aveau 
obişnuinţa de a învăţa împreună. 

Săptămânile de Şcoală de Acasă, pentru mine, au fost prilejul de a păstra conectarea cu elevii mei şi 
de a le forma, pe cât posibil, obiceiurile de învăţare „într-un mod fericit” din clasă, create alături de copii, 
în sânul familiei. A fost o perioadă în care, prin conţinuturile învăţării, le-am transmis copiilor că sunt acolo, 
alături de ei, chiar dacă situaţia şcolară s-a schimbat, că şi în spaţiul online găsim instrumente de învăţare 
şi, implicit, de adaptare, şi am susţinut sentimentul lor de competenţă pornind de la ceea ce ei simt că pot 
controla inclusiv prin accesarea cunoştinţelor acumulate şi echilibrând perioada de consolidare cu apelul la 
cât mai multe exerciţii de creativitate care sunt de fapt exerciții de fericire. Din nefericire au fost și copii 
care nu pot fi însoţiţi de către părinţi în online, întrucât aceștia nu cunosc tehnologia şi atunci a rămas ca 
variantă trimiterea materialelor pe Messenger și WhatsApp. Acest lucru presupune, însă, că elevul nu a 
avut acces la lecțiile online și nu a fost pe platforma de învăţare propusă, astfel că este imperios necesar să 
fie gândite cadre pentru toate categoriile de şanse pe care un elev le are la conţinuturile de învăţare. Copiilor 
le este dor de școală, de sala de clasă, vor să-și întâlnească colegii, le lipsesc interacțiunea și energia din 
colectivitate .Oricum va arăta școala viitorului și oricât de tehnologizată va deveni, furnizorii de educațievor 
trebui să țină cont de nevoia umană elementară a dialogului, a interacțiunii sociale în persoană. 

Este momentul să-i învățăm de mici pe copii unele norme și principii de viață, să trecem de la teorie 
la practică și să-i învățăm că valorile ne mențin sănătoși și ne ajută să avem un spirit puternic iar astfel să 
depășim orice situație, oricât de grea ar fi ea. 

 Acesta este viitorul, este era tehnologiei, era digitală, însă lucrurile acestea ar trebui dozate. Trebuie 
să ne gândim la importanța creativității, păstrării unor valori cu care copiii ar trebui să crească. Cred că ar 
fi bine să urmăm exemplul țărilor nordice : să le lăsăm copiilor anii cei mai importanți să învețe în aer liber, 
să se joace cât mai mult, pentru că jocul este o formă de ași dezvolta creativitatea, de a fi echilibrat. Trebuie 
doar avut grijă la cât petrec copiii în mediul virtual și cât în mediul real.  

Trăim vremuri dificile și, de multe ori, nu ne descurcăm așa cum ne-am dori. Este important, însă, să 
ne amintim că facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a depăși aceste momente și să rămânem încrezători 
că, împreună, chiar le vom depăși.  

S-a încheiat un an școlar cu totul special, care ne-a pus la grea încercare pe toți, după pandemie, 
ar trebui să nu uităm cât de prețios este timpul petrecut cu copiii noștri, timp pe care ni-l vom aminti 
cu siguranță mulți ani de acum înainte. 
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 REFERAT 
SCOALA DE ACASA 

 
PROF INV PRIMAR MOLDOVAN ELENA RODICA 

SCOALA GIMNAZIALA PETROS,  
COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA 

 
 Peste 6.000 de cadre didactice au participat la cercetarea evaluativă privind practicile didactice și 

dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii în această perioadă. 
În condițiile în care lucrează mai mult decât de obicei pentru a compensa inconveniente inerente 

transpunerii într-un cadru nou a activităților didactice, profesorii regândesc situațiile de învățare și pun mai 
mult accent pe calitativ, pe progres școlar autentic și pe interacțiunea și implicarea elevilor. 

 Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc cel mai frecvent aplicații simple 
pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger (91% – medie de 3, 66 
pe o scală de 4) sau chiar apeluri telefonice (83% – medie de 3, 34). Pe locurile următoare se situează: utilizarea 
resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, 
simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc. (medie de 2, 82), apoi 
platformele specializate de elearning (2, 6) și aplicațiile pentru apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, 
Meet, Teams 

Un procent de 77% dintre elevii cu rezultate bune și foarte bune reușesc să parcurgă curriculumul de trunchi 
comun conform planificărilor preexistente. Mult diferit stau lucrurile cu elevii cu rezultate slabe, care, în opinia 
profesorilor, reușesc doar în proporție de 50% să țină pasul. 

 Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația cadrelor didactice de a 
proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor pentru învățare. 
Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un 
impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona 
de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. 

Copiii noștri au nevoie de sprijin, în această perioadă, iar noi – cadrele didactice și părinții – avem 
nevoie de ajutorul concertat al specialiștilor și al guvernanților pentru a compensa educația «convențională» 
și pentru a face educație intelectuală, socială, emoțională în cadre noi, în care trebuie să colaborăm și să 
învățăm noi înșine.” 

Învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem 
face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei.Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai 
existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este 
suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice 
etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 
Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în 
relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină 
învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această 
acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și scoală 
se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa 
de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri 
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ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 
sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta 
profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și 
climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; 
2 conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi 
servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 

 În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie 
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT FINLANDEZ 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN BUJOR” PETREȘTII DE JOS 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MOLDOVAN IOANA GABRIELA 
 

”Cea mai bună investiţie pentru ca o societate să prospere în viitor este să educi toţi copiii ei”, 

 Paivi Pohjanheimo, ambasadorul Finlandei în România. 

 

 Cu toții am auzit de sistemul de învățământ din Finlanda. Acest sistem se referă de fapt la egalitate 

de șanse pentru toți copiii, indiferent de mediul socio-economic din care provin, școala elementară fiind 

formată din nouă clase. Aceasta școală este finanțată de stat și oferă tuturor o școala gratuită, obligatorie și 

disponibilă pentru toți, dar și o școală fără examene de admitere și taxe.  

 Învățământul finlandez pleacă de la ideea că toți copiii au dreptul la o educație egală, nu sunt tratați 

diferit și nu sunt etichetați. Scopul final este dezvoltarea abilității de a învăța și păstrarea bucuriei 

descoperirii de noi cunoștințe pe parcursul întregii vieți, urmărindu-se simplificarea la maxim și 

implementarea unei viziuni clare și consecvente asupra educației. 

Clasele au efective mici, rareori mai mult de 20 de elevi. La început elevii învață două limbi 

(finlandeza, suedeza) și petrec între 4 până la 11 perioade pe săptămână la cursuri de artă, muzică, gătit, 

tâmplărie, metalurgie și textile. Astfel că, așa cum declară finlandezii, școala pregătește elevii pentru viață. 

Sistemul de învățământ finlandez nu se bazează pe sisteme de evaluare artificială, nefiind nevoie de 

clasificări de școli sau profesori de top. În loc de competiție, școlile promovează cooperarea, atât în rândul 

cadrelor didactice, cât și în rândul elevilor. 

 În loc să pună accentul pe note sau performanță, sistemul de învățământ finlandez susține lucrurile 

esențiale: toți elevii primesc masa de prânz gratuit, au acces la îngrijire medicală, la consiliere individuală 

și sprijin personalizat. Astfel, educația devine in Finlanda un instrument de diminuare a inegalității sociale. 

Copiii încep școala la 7 ani, iar învățământul obligatoriu cuprinde 9 clase. 

În Finlanda, există o diferență mai puțin accentuată între copiii care aleg să meargă la facultate și cei 

care aleg școlile profesionale. Ambele opțiuni pot duce la cariere satisfăcătoare. Copiii pot opta pentru 

frecventarea unui „liceu” care îi pregătește pentru admiterea la facultate sau o „școală vocațională” care îi 

pregătește pentru diverse profesii, însă în urma căreia pot da admitere și la facultate, dacă își doresc. 

Școala începe în general între orele 9 si 9:45 dimineața și se încheie între orele 14-14:50. Orele, dar 

și pauzele dintre ele durează mai mult decât în restul țărilor occidentale. Cercetările au arătat în nenumărate 

rânduri că atunci când școala începe prea devreme dimineața, starea de sănătate fizică și emoțională a 

elevilor are de suferit. 
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Elevii finlandezi pot avea același profesor pentru o durată de până la 6 ani de școală. Această perioadă 

mai lungă de interacțiune cu același cadru didactic îi ajută pe elevi să stabilească o relație apropiată cu 

acesta, iar pe cadrul didactic îl ajută să își cunoască mai bine fiecare elev in parte. 

Mai puțin stres, mai puțină constrângere inutilă și mai multă grijă arătată elevilor. Atât copiii, cât și 

cadrele didactice se bucură de câteva pauze de 15-20 minute pe zi, în care au timp să se relaxeze, să mănânce 

sau să iasă la aer. 

Elevii finlandezi au mai puține teme pentru acasă decât elevii din alte țări, petrecând in medie o 

jumătate de oră pe zi pentru a-și pregăti lecțiile acasă. De asemenea, nu au nevoie de meditații. Cantitatea 

redusă a temelor pentru acasă este explicată prin faptul că învață tot ce au de învățat la școală și nu sunt 

presați să obțină rezultate excepționale, deoarece nu este încurajată competiția . 

 La finalul anilor de studii, elevii ştiu şi ce le rezervă viitorul. Aşa se face că abandonul şcolar nu prea 

există, iar finlandezii şi-au adus copiii să studieze acasă. 

De asemenea, un loc aparte în sistemul de învățământ finlandez îl ocupă învățământul 

online(eLearning), Universitatea Virtuală finlandeză continuând să dezvolte învățământul virtual și 

serviciile corespunzătoare, alături de educația pentru adulți și învățământul pentru persoane cu nevoi 

speciale (persoane cu handicap, copii străini, copii supradotați sau copii cu cerințe de educație speciale). 

Deci putem afirma că sistemul de valori al finlandezilor are la bază educația și nu asimilarea de 

bunuri. Este un sistem de valori format în familie, consolidat în școală, pus apoi în slujba țării. 
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CE POȚI FACE CAND STAI ACASA? 
 

PROFESOR MORA ANCA SIMONA 
 
Perioada pe care am parcurs-o de la închiderea școlilor ne-a pus la grea încercare . Noul sistem de 

predare on-line este o provocare atât pentru noi, profesorii cât și pentru elevi. Trecerea de la o predare face 
to face la una la distanță prin intermediul mjloacelor on-line a fost o adevărată aventură. La fel ca primii 
pași în viață și acești primi pași, pe noul drum al predării au însemnat poticneli, cazături dar, prin 
perseverența tuturor celor implicați, am învățat să mergem corect și pe acest drum.  Am încercat să-i ajut 
pe elevii clasei la care sunt dirigintă organizând o ședință de consiliere în care ne-am concentrat pe 
realizarea unui poster cu tema "Ce poți face când stai acasă ?"   Urmează câteva propunri pentru umplerea 
timpului pe timpul pandemiei. Vă propun le studiați. 
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VIAȚA CONTINUĂ, MUNCA CONTINUĂ 
ȘI PE VREMURI GRELE PENTRU NOI TOȚI 

 
SECRETAR ȘEF: MORARIU AURORA 

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA 
 
MOTTO: „Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia.” Aristotel 
 
Activitatea nu trebuia și nu se putea întrerupe pentru că era în permanență nevoie de diferite situații, 

statistici, informări, întocmirea salarizării și introducerea datelor în SIIR, etc. De altfel, în permanență 
curgeau informații de la ISJ care trebuiau prelucrate și transmise mai departe pentru a-și putea continua 
munca și conducerea unității, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

Nu se putea bloca activitatea, trebuia să mergem inainte. Totul acum era mult mai greu de realizat 
mai ales că-mi era îngrădită libertatea de mișcare, teama de-a nu mă contamina și faptul că locuiesc la 16 
km de locul de muncă nu m-au ajutat. Orașul Suceava și alte opt localități limitofe se aflau în carantină, iar 
domiciliul meu era in afara zonei carantinate. De aceea zilnic trebuia să trec prin două filtre de poliție și 
armată care-mi verificau minuțios documentele. Totul era sinistru și inspăimântător mai ales străzile pustii 
pe care vedeai doar armata și jandarmeria, trotuarele care altă dată erau pline de forfota unei zile de muncă 
obișnuită acum rar vedeai un trecător grăbit cu mască și mănuși, magazinele aproape goale, etc.  

Paradoxal, în această situație de paralizie la secretariatul școlii era mai multă muncă și mai puțin 
personal decât de obicei. Pe lângă situațiile obișnuite au apărut cerințe suplimentare generate de noua 
situație, de pandemie. 

Peste tot auzeai sloganul STAI ACASĂ!, însă eu trebuia să continui munca, să găsesc soluții la noile 
cerințe și să mă adaptez la noua situație.  

Era înfricoșător în școală. Niciodată nu a fost o asemenea liniște cutremurătoare, nici în vacanța de 
vară. Dintr-o dată mi-am dat seama că duc dorul forfotei, al copiilor care intrau în secretariat cu diverse 
probleme, a cadrelor didactice care veneau necontenit pentru semnat ceva, a colegilor care aveau nevoie de 
diferite acte, etc. Înainte de această situație eram obișnuită să lucrez cu colega mea, cu conducerea, 
contabilitatea, etc. în același birou fiind o atmosferă plăcută, de intrajutorare, de stare de bine și de încredere 
reciprocă. Acum totul era nefiresc și înspăimântător. Tuturor ne era frică pentru viața noastră. Pusese 
stăpânire pe noi teama și stresul a ajuns la cote maxime și cu toate acestea am lucrat și colaborat prin 
metodele moderne de comunicare pentru a nu altera calitatea muncii mele și pe a celorlalți. 

Multe situații se puteau depune on-line, dar întocmirea lor necesita multe date cu caracter personal 
care nu puteau fi scoase din instituție sau multe informații trebuiau culese din diferite surse voluminoase 
care treceau prin mai multe mâini și care presupunea colaborarea cu diverse persoane mai ales din 
conducere. Toate aceste activități erau mult îngreunate de normele de distanțare socială și cerințele speciale 
privind igiena la locul de muncă. 

În loc de încheiere îl voi cita pe Constance Chuks care spunea că „munca este energia pasionată pe 
care o depui în arta care te defineşte.”  
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PLANIFICARE  
GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MORARIU MIHAELA ELENA  

GRĂDINIȚA CU P. P. „PITICOT” CÂMPENI / ALBA 
 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când / cum și de ce se întâmplă?”  
PROIECT TEMATIC:„ Primăvara a sosit !”  
SUBTEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,, Gâzele istețe”  
NIVEL II 
PERIOADA/SĂPTĂMÂNA: 18.05.2020 – 22.05.2020  
 

DATA DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

ACTIVITATEA 
DE ÎNVĂȚARE 
(SARCINI DE 
LUCRU) 

SURSE WEB ACTIVITATEA 
METODICĂ 

 
LUNI 
18.05. 
2020 

 
 ID: ,, Ce sunt 
insectele ?” 
ADE: A.I.: ,,În 
lumea 
insectelor” DŞ1 
+ DLC : 
vizionare 
filmuleț 
documentar / 
sunete inițiale și 
finale 
 D.E.C. : 
„Insecte 
colorate” - 
desen  
 
M.P. : ,, Omida 
mâncăcioasă ” 
– vizionare 
poveste 

- mișcări de 
înviorare; 
-observarea 
diverselor 
insecte, pe baza 
filmului 
documentar. 
- sunetele inițiale 
și finale ale 
cuvintelor care 
denumesc insecte 
- realizarea unui 
desen în care apar 
insectele 
observate în 
filmuleț 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke08aV6YpjY 
(mișcări de înviorare) 
https://www.youtube.com/watch?v=EHjrqFp9OXY ( 
insecte – cunoasterea mediului ) 
https://www.youtube.com/watch?v=1WZEJfUxmbE 
( poveste) 

-documentare și 
consultare surse 
on line  
-activități 
didactice 
- realizarea și 
selectarea 
materialelor 
audio-video ce se 
vor trimite 
preșcolarilor 
 

 
MARȚI 
19.05. 
2020 

ID: ,, Ce știm 
despre insecte 
?” 
ADE: A.I.: 
,,Aripioare 
colorate” DLC 
+ DOS : 
memorizare 
poezia ,, 
Fluturașul” / 
convorbire 
despre ocrotirea 
insectelor 
D.O.S. : 
„Fluturașul” - 
colaj  

- mișcări de 
înviorare; 
-memorizarea 
poeziei  
 - discuții despre 
ocrotirea 
insectelor . 
- confecționare 
flturaș. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY 
(mișcări de înviorare) 
facebook 
 
 

-documentare și 
consultare surse 
on line  
-activități 
didactice 
- realizarea și 
selectarea 
materialelor 
audio-video ce se 
vor trimite 
preșcolarilor 
 

 

244

https://www.youtube.com/watch?v=Ke08aV6YpjY
https://www.youtube.com/watch?v=EHjrqFp9OXY
https://www.youtube.com/watch?v=1WZEJfUxmbE
https://www.youtube.com/watch?v=OS7IUOBdwRY


 
M.P. : 
„Povestea 
fluturașului 
drăgălaș cu o 
mie de culori” 

MIER-
CURI 
20.05. 
2020 

ID: ,,Ce insectă 
ți-ar plăcea să fii 
?” 
ADE: A.I.: ,,Cei 
trei fluturași” 
(DLC+ DOS): -
vizionare 
poveste + 
modelaj 
DȘ2 :„Insecte 
jucăușe” – șirul 
numeric 
crescător în 
limitele 1-10; 
 
 

- mișcări de 
înviorare; 
- vizionare 
poveste. 
-modelare 
fluturași 
-formarea șirului 
numeric în 
limitele 1-10. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY 
(mișcări de înviorare) 
https://www.youtube.com/watch?v=lZx8ItJcInU ( 
poveste) 
facebook 

 
-documentare și 
consultare surse 
on line  
-activități 
didactice 
- realizarea și 
selectarea 
materialelor 
audio-video ce se 
vor trimite 
preșcolarilor 
 

JOI 
21.05. 
2020 

ID: ,, Să luăm 
exemplul 
insectelor” 
ADE: A.I.: 
,,Mica 
buburuză” 
(DPM + DEC): 
- ,,Zborul 
buburuzei”- 
gimnastică 
ritmică + pictură 
D.Ș2:„Bulinele 
buburuzelor”- 
joc exercițiu ; 
 
M.P. : „ 
Povestea unei 
buburuze” – 
vizionarea 
poveștii 
 
 

- mișcări de 
înviorare; 
- gimnastică 
ritmică 
- pictură  
- joc exercițiu; 
-vizionarea 
povești 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfaO7EYvck 
(mișcări de înviorare) 
https://www.youtube.com/watch?v=jxb6_XCzOVg ( 
poveste) 
facebook 

-documentare și 
consultare surse 
on line  
-activități 
didactice 
- realizarea și 
selectarea 
materialelor 
audio-video ce se 
vor trimite 
preșcolarilor 
 

VI-
NERI 
22.05. 
2020 

ID:„ Rolul 
insectelor în 
lumea 
viețuitoarelor” 
ADE: A.I.: 
,,Gâzele” (DEC 
+ DLC): -
învățare cântec 
,, Gâzele” + 
poveste cu 
început dat 

- mișcări de 
înviorare; 
- învățare cântec 
 - poveste cu 
început dat 
- operații de 
adunare și 
scădere în 
limitele 1-10 
- vizionare 
poveste 

https://www.youtube.com/watch?v=IKeJXTpWpqg 
(mișcări de înviorare) 
https://www.youtube.com/watch?v=GiuNvh20F1U ( 
cântecel) 
https://www.youtube.com/watch?v=s1hRZTUDKso 
( vizionare poveste) 
facebook 

-documentare și 
consultare surse 
on line  
-activități 
didactice 
- realizarea și 
selectarea 
materialelor 
audio-video ce se 
vor trimite 
preșcolarilor 
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D.Ș2: „Insecte 
colorate”- 
operații de 
adunare și 
scădere în 
limitele 1-10; 
 
M.P. : ,, Regina 
albinelor ”de 
Frații Grimm - 
vizionare 
poveste 
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SCOALA ALTFEL-PREDAREA CHIMIEI PRIN JOC 

 
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA”, 

BACAU, PROF. MIHAELA MORARU 
 
Jocul este o metodă de învăţământ care asigură o participare activă a elevilor la procesul de 

învăţământ şi sporeşte interesul de cunoaştere, faţă de conţinutul lecţiei. 
Avantaje ale utilizării jocului ca metodă didactică: 
-dezvoltă spiritul de observaţie şi de investigare a elevului; 
-angajează copiii timizi şi pe cei mai slabişi le dezvoltă iniţiava şi spiritul de răspundere,  
-poate fi folosit în cadrul tuturor ariilor. 
Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, 

tehnică, morală, fizică a copilului. 
Jocul încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai 

atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere, ceea 
ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care cadrul didactic consolidează, precizează şi 
chiar verifică cunoştinţele elevilor, le imbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează 
capacităţile creatoare ale acestora 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopedagogice 
semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere fată de 
conţinutul lecţiei. 

Conţinutul jocului - include totalitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor cu care copiii 
operează în joc. Acestea au fost insuşite în activităţile anterioare.  

Conţinutul poate fi extrem de divers: cunoştinţe despre simbolurile chimice şi formulele chimice, 
structura substanţelor, elemente chimice reprezentative, proprietăţi chimice, utilizări ale acestora, etc. 

Sarcina didactică indică ce anume trebuie să realizeze efectiv copiii pe parcursul jocului pentru a 
realiza scopul propus. Se recomandă ca sarcina didactică să fie formulată sub forma unui obiectiv 
operaţional, ajutându-l pe elev să conştientizeze ce anume operaţii trebuie să efectueze implicând în 
rezolvarea sa gândirea, imaginaţia şi creativitatea. 

Prin jocul didactic se precizează, se consolidează, se sintetizează, se evoluează şi se îmbogăţesc 
cunoştinţele copiilor, acestea sunt valorificate în contexte noi, inedite. 

Reuşita unui joc didactic depinde şi de materialele didactice utilizate in joc.  
Acestea trebuie să fie adecvate conţinutului, variate şi atractive, uşor de manevrat şi să provină din 

mediul apropiat, familiar copiilor. 
Deoarece la baza jocurilor chimice se afla inventivitatea profesorului se pot imagina de către acesta 

şi aplica o serie întreagă de jocuri didactice. 
Clasificarea jocurilor se poate face după două posibile criterii: 
-după conţinutul şi obiectivele lor: 
 -jocuri de cunoaştere a mediului înconjurător; 
 -jocuri de pregătire pentru înţelegerea unor noţiunii; 
 -jocuri de iniţiere în construcţii structurale sau industriale. 
-după materialul utilizat: 
 -jocuri bazate pe modele obiectuale din trusa de modele; 
 -jocuri bazate pe modele obiectuale oferite de natura înconjurătoare; 
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 -softuri pe calculator; 
 -„decupaje” de instalaţii; 
 -modelări grafice; 
 -rebusuri, etc. 
Funcţiile jocului sunt următoarele: 
-funcţia de cunoaştere; 
-funcţia socială; 
-funcţia formativ-educativă; 
-funcţia terapeutică. 
Jocul poate fi folosit ca : 
-mijloc de predare; 
-mijloc de consolidare; 
-mijloc de asimilare; 
-mijloc de sistematizare; 
-mijloc de recuperare a cunoştinţelor. 
Jocul de rol presupune din partea fiecărui participant să se comporte ca o altă persoană. 
Jocul de rol (role playing) reprezintă o formă de aplicare şi utilizare în învăţământ a psihodramei. 

metodă psihoterapeutică creată de J.B. Moreno în anul 1921 şi intrată în circulaţie mai ales după anul 1934. 
Jocul didactic „desemnează o activitate ludică propriu-zisă, fizică sau mentală, spontană şi urmărită 

prin ea însăşi, fără utilitate imediată, generatoare de distracţie, de plăcere şi de reconfortare” (Ion Cerghit, 
1980). 

Înţeles ca „anticipare şi pregătire în vederea depăşirii dificultăţilor pe care le ridică viaţa” (Karl 
Groos), ca „exersare artificială a energiilor care, în absenţa exersării lor naturale, devin într-o asemenea 
măsură libere, încât îşi găsesc debuşeul sub forma unor acţiuni simulate în locul unora reale” (Spencer) ori 
ca „spaţiu al afirmării puterii şi dominaţiei de care copilul se simte frustrat în viaţa reală” (A. Adler), jocul 
didactic a devenit pentru mulţi oameni de cultură o problemă de meditaţie importantă, fiind interpretat ca 
o dimensiune majoră a existenţei. 

Condiţii preliminare organizării jocurilor: 
- construirea din timp a resurselor materiale: planşe, cartonaşe, plicuri, foi, figuri, discuri etc.; 
-învăţarea de către profesor a protocolului şi a explicaţiilor, pentru asigurarea operativităţii şi 

eficienţei; 
-renunţarea la derularea prea multor jocuri pentru a nu artificializa învăţarea, devaloriza metoda şi 

distorsiona conţinuturile ştiinţifice. 
Iată câteva exemple de jocuri utilizate la orele de chimie. 
 
JOCURI TIP „ICE BREAKING”: sunt utile la orişice tip de lecţie/disciplină;se utilizează la 

începutul activităţii şi au rol de detensionare şi o adaptare reciprocă între participanţi la actul educativ. 
Exemple: 
Sunt vedetă: participanţii colecţionează unul de la celălalt cât mai multe autografe timp de 5 minute. 

Cel care reuşeşte să identifice cât mai multe autografe cu persoanele respective, va fi adevărata vedetă.Cum 
te simţi azi?Constă în distribuirea fiecărui participant la activitate a unei fişe ce cuprinde expresiile faciale 
posibile pentru ilustrarea unei trăiri afective de un anume tip şi pentru un anumit moment.Fiind numerotate, 
profesorul cere fiecăruia să indice numărul mimicii pe care o consideră potrivită pentru starea lui sufletească 
şi le consemnează pe tablă 

Salata de fructe: Jucătorii stau pe scaunele aşezate pe scaunele aşezate într-un cerc mare. Fiecăruia i 
se dă o bucată de hârtie pe care e scris un nume de fruct. Sunt 5 fructe diferite pe hârtii ( spre exemplu: măr, 
banană, portocală, prună, cireaşă). Liderul grupului stă în mijlocul cercului, neavând scaun şi strigă numele 
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unui fruct. Acei care au scris acest nume pe hârtie trebuie să schimbe scaunul cât de repede posibil. 
Conducătorul jocului face la fel şi dacă acesta reuşeşte să ocupe un loc, cel care ramâne fără scaun rămâne 
în mijlocul cercului, jocul continuând astfel. 

Din când în când se poate spune «Salată de fructe» şi atunci toţi trebuie să-şi schimbe scaunul. Nu e 
permis saă stai pe scaunul de lângă tine. 

Jocul ia sfârşit când toţi sunt extenuaţi. 
Dansul revistei : Pe podea sunt puse reviste deschise. Jucătorii trebuie să se mişte numai pe reviste, 

fără să păşească pe podea. Fiecare trebuie să se mişte sau să danseze tot timpul. După un timp revistele sunt 
împăturite şi făcute mai mici, iar dansul continuă; apoi mai mici, şi mai mici până când nimeni nu se mai 
poate mişca; ei trebuie doar să se ţină unii pe alţii foarte aproape.Se poate juca in perechi. 

Lunile anului: elevii sunt indrumaţi să se aşeze în ordinea lunilor în care s-au născut făra a vorbii între 
ei. La final fiecare îşi declară data naşterii. 

JOCUL DE ROL util ]n multe lecţii sau secvenţe de lecţie. Ca exemplu putem da utilizarea lui în 
timpul oreleo de laborator când se predă principalele norme de protecţie a muncii, PSI şi protecţia mediului 
în laboratorul de analize. 

Exemplu 1: Imaginaţi şi redactaţi un dialog scurt de 5 minute între profesorul coordonator şi un elev, 
care să se refere la o situaţie specifică desfăşurării unei activităţi de laborator. Se va lucra în echipe de 4 
elevi A de rol. 

Exemplu 2: exerciţii de acordare a primului ajutor în laboratorul de chimie în cazul unor accidente de 
arsuri cu substanţe chimice sau inhalare de substanţe chimice volatil toxice. 

RULETA FORMULELOR CHIMICE 
Se confecţionează două cercuri de diametre diferite din carton. 
Exemplu : cercul 1 cu diametrul de 10 cm şi cercul 2 cu diametrul de 20 cm şi se completează cercul 

1 cu cationi iar cercul 2 cu anioni conform figurilor prezentate. 
 

  
 
 
 Cercul 1                                   Cercul 2 
 
Se suprapune cercul 1 peste cercul 2 şi se străpung centrele lor cu un ac cu gămălie.  
Se roteşte cercul 1, încăt să se suprapună în poziţii diferite faţă de cercul 2. 
Se solicită elevilor scrierea formulelor chimice şi denumirile substanţelor ce se formează între cationii 

din cercul 1 şi anionii din cercul 2 aflaţi în acelaşi sector de cerc. 
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REBUSUL CHIMIC, făcând menţiunea ca pe verticală/orizontală să descopere elementul chimic, 
substanţa chimică, compusul studiat în lecţia curentă. La fiecare unitate de învăţare elevii realizează astfel 
de rebusuri iar cele mai interesante sunt date spre rezolvare elevilor altor clase sau prezentate în diverse 
ocazii. 

 
Sã se rezolve rebusul chimic de mai jos, pe baza definiţiilor: 

 
Orizontal: 
1. Sare a acidului sulfuric. 
2. Reacţia dintre acizi şi baze. 
3. pH<7. 
4. Particulã elementarã încãrcatã negativ. 
5. Hidroxid. 
6. Tip de reacţie. 
7. Apã cu sare de bucãtãrie. 
8. Sare a acidului azotic. 
9. Compus binar al oxigenului cu un alt element. 
Vertical: Denumirea uzualã a NaCl (3 cuvinte). 
 
CUBUL  
Fiecare grupă va primi câte un cub (pe care şi l-au confecţionat singuri)şi pe fiecare din cele 6 feţe 

ale acestuia va trebui să noteze, pentru acidul pe care îl vor avea stabilit, următoarele :  
1. Formula chimică; Starea naturală 
2. Reacţia de recunoaştere cu turnesolul/fenolftaleina; 
3. Reacţia cu Ca; Reacţia cu CaO; 
4. Reacţia de neutralizare (al doilea reactant fiind la alegere); 
5. Reacţia de identificare specifică 
6. O importanţă practică. 
 
Se dau acizii: acid clorhidric, acid sulfuric (acizii studiaţi) 
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DULAPUL CU REACTIVI 
Într-una din sticlele din desenul de mai jos, se aflã acid sulfuric. Aflaţi care este aceasta ştiind cã: 
• substanţa aflatã în dreapta sticlei este aceeaşi cu substanţa aflatã în stânga; 
• substanţa din partea de jos a sticlei nu este apã; 
• caracterul chimic al substanţei aflate în partea de jos a sticlei este diferit de caracterul chimic al 

substanţei aflate în partea de sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concluzia care s-ar putea desprinde ar fi aceea că prin intermediul jocurilor se pot realiza temeinic 

şi în acelaşi timp plăcut atât latura instructivă, cât şi cea formativă ale procesului de învăţământ ; deci 
utilindu-le încă de la o vârstă timpurie, dar şi mai târziu vom reuşi să îmbinăm utilul cu plăcutul, să 
informăm şi să formăm. 
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ȘCOALA ALTFEL- ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR MOROHOSCHI EUFROZINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IORGU G. TOMA” 

COM. VAMA, JUD. SUCEAVA 
 
 Săptămâna „Şcoala Altfel” este o secvență din viața de școlar mult așteptată și mult îndrăgită pentru 

atmosfera specială de libertate decizională și diversitate educațională.  
 În absenţa clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 45 de minute la elevul de ciclu primar, această 

săptămână reprezintă calea spre întărirea relației profesor- elev, atmosfera fiind una specială, fiind trăită 
atât de elevi, cât şi de profesor, cu sentimentul câştigării unor noiexperienţe. 

 Copiii sunt dornici de a participa la orice aclivitate, de a experimenta sau exersa, profesorii sunt 
dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar 
inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii poate mai umane decât se pot stabili în 
cadrul unei ore de curs.  

 Iniţial, această săptămână a fost percepută ca o săptămână pierdută, dar după derularea primelor 
activități s-a constatat că elevii erau foarte încântați și așteptau cu nerăbdare săptămâna din anul următor. 

 Ulterior, sentimentul care a dominat această săptămână a fost acela al lipsei presiunii unui clopoţel, 
al tablei, a testului care urma. 

 „Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi 
stresați de prezența catalogului. Ultimele cinci zile au fost pentru profesori o ocazie de a-i cunoaşte mai 
bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare 
transdisciplinară. Astfel, noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele pentru care 
se implică în activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

 Aceasta este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o 
modalitate de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre 
conţinutul învăţării şi elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin 
centrarea pe probleme ale vieţii reale, pe problemele importante, aşa cum apar ele în contextual cotidian. 
Astfel stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între 
acestea şi posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de 
focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al 
elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor 
de învăţare. Putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate 
mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând 
ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. Activitatea transdisciplinară ne face 
să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să 
graviteze întreaga desfăşurare a activităţii didactice. Putem grupa într-un singur generic obiective ale mai 
multor discipline planificate în cursul săptămânii în cadrul unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca 
unităţile de învăţare ale disciplinelor să se contopească în teme de activităţi transdisciplinare. 

 În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, aceeaşi 
noţiune o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul propriu 
al fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii: imaginează, construieşte, cercetează, 
crează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, originalitatea constând 
în aceea că nu preia modelul învăţătorului.Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind 
colaborarea, munca în echipă, bazată pe sprijin reciproc pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, 
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îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin 
colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. 

 În acest an școlar, Școala Altfel s-a desfășurat într-un mod cu totul diferit: de acasă. În această 
săptămână, elevii mei de la clasă pregătitoare erau extrem de curioși să participe la noile activități. Am 
constat că au fost extrem de preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat utilul cu plăcutul, 
și astfel totul s-a desfășurat cât mai frumos. Activitățile de educație pentru sănătate, de educație ecologică 
și protecția mediului, de educație artistică, s-au împletit cu momentele de relaxare în aer liber. Plini de 
entuziasm și bucuroși că au participat la toate activitățile propuse, elevii mei și-au prezentat în mediul on-
line produsele finale. A fost o săptămână în care elevii, alături de părinți, s-au angrenat parcă într-o 
competiție, descoperindu-se unii pe alții, așteptând cu nerăbdare produsele finale. 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 
 

PROF. MOROVAN MIHAELA IOANA 
 
 ,,A ști nu este de ajuns; este nevoie să aplicăm. 
 A dori nu este suficient; trebuie să acționăm.” (Johann Goethe) 
 
 
 Viitorul învățământului aparține unui sistem educațional informatizat, astfel, tânăra generație trebuie 

să pășească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generațiile trecute au știut să folosească 
hârtia, creionul, instrumentele intelectuale ale timpului lor. 

 Societatea informațională este o stare de fapt a prezentului și rămâne la latitudinea noastră cât de 
repede vom ști să facem parte din ea, și aceasta ca o necesitate individuală de armonizare.Știm cu toții cum 
a fost afectat, alături de toate celelalte domenii, și domeniul educațional în timpul pandemiei. Ușile școlilor 
s-au închi, iar elevii și profesorii au plecat acasă fără să știe când se vor mai întâlni. O mare schimbare 
pentru noi a fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul online.  

 Am fost nevoiți să ne concentrăm pe asigurarea continuării actului educaţional, introducând sau 
extinzând modalitățile de educație la distanță, utilizând diferite tehnologii. Aplicațiile existente sunt folosite 
pentru a menține comunicarea între profesori și elevi.  

 Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de link-uri externe, scheme de lecţii, fişe 
de lucru, prezentări PowerPoint, test, demonstraţii, liste bibliografice, link-uri către resurse educaţionale 
deschise, materiale scanate, documente de tip audio și video în clasa virtuală, sarcini individuale.  

 Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și 
proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, trebuie 
adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, 
ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare. 

 Văzută de mulți elevi, dascăli, dar mai ales părinți, drept un remediu universal pentru situația de criză 
cu care se confruntă întreaga lume, învățarea online are avantaje incontestabile, dar și dezavantaje. 
Principalul impediment în educarea online a fost echiparea insuficientă a școlilor cu mijloace tehnice care 
să susțină elevii și cadrele didactice în desfășurarea cursurilor online. Nu toată lumea a fost pregătită pentru 
utilizarea acestor mijloace și platforme, așa că pentru profesori a urmat o perioadă plină de incertitudine și 
nesiguranță, cu aplicații pe care nu le cunoșteau și neavând competențele digitale de bază, așa că fiecare s-
a adaptat la noua școală cum a putut. 

 Copiii mai puțin norocoși, care nu au acasă internet sau mijloace digitale pentru a comunica cu 
profesorii, au rămas în continuare deconectați de la școală. Elevii cu o situație financiară precară sunt cei 
care au avut cel mai mult de suferit în perioada în care școala s-a mutat online. Aceștia erau și înainte de 
pandemie cei care abandonau școala. În astfel de condiții, în care contactul direct cu școala și tot ceea ce 
include ea, nu mai e, riscul de abandon școlar crește și mai mult. 

 Cadrele didactice au fost nevoite să adapteze conținuturile activităților didactice la cerințele 
instrumentelor online. Sunt excepții cazurile în care profesorii și elevii au toți resursele și disponibilitatea, 
iar orele lor online sunt reușite. De cele mai multe ori, profesorii le cer copiilor, să copieze în caiete cantități 
mari de informații pe care nu le înțeleg sau nu le văd rostul în procesul de învățare. Orele online sunt mai 
grele, necesită mai mult timp până ți le pregătești și trebuie să ai mai multe soluții de rezervă în cazul în 
care ceva nu merge. Explicațiile și informațiile nu ajung în aceeași măsură la toți elevii și se pot produce 
confuzii, iar expunerea in fața ecranelor poate cauza oboseală psihică. Copiii și adolescenții sunt persoane 
dinamice, empatice, iar pentru a le atrage atenția ai nevoie de mai mult decât o cameră și o conexiune la 
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internet. Ai nevoie de un ton al vocii atrăgător, de un discurs ce pune la încercare mintea, de apropierea 
fizică care are menirea de a transmite direct și sincer toate emoțiile și trăirile.  

 Printre avantajele învățării online este indiscutabil faptul că activitățile pot fi accesate oricând și de 
oriunde, iar elevii le pot accesa în ritmul individual, programul fiind mai flexibil. Învățarea online permite 
și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. 
Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o 
implicare emoțională redusă, iar elevii mai emotivi și introvertiti, au tendința de a fi mai activi. 

 Există păreri pro și contra cu privire la acest sistem modern de predare, dar în contextul situației în 
care ne-am aflat, această modalitate de predare a fost singura soluție responsabilă pe care am putut-o aplica 
pentru a continua educația copiilor, chiar și de la distanță.  
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,,OMOGENITATE ŞI ETEROGENITATE ÎN ALCĂTUIREA CLASEI” 

 

PROF. VIORICA MOSESCU,  

 COLEGIUL NATIONAL ,,GH. M.MURGOCI”- BRAILA 
 

O caracteristică a grupului şcolar, care pare să marcheze în mod fundamental comportamentul 

elevilor, o constituie omogenitatea sa. Într-adevăr, spre deosebire de alte tipuri de grupuri sociale, grupul 

educativ are o compoziţie relativ omogenă, cel puţin din punctul de vedere al vârstei, statutului, nevoilor, 

intereselor şi aspiraţiilor. 

 Formarea unor clase şcolare omogene sau eterogene din punctul de vedere al capacităţii elevilor are 

importante consecinţe psihologice şi sociale, problema fundamentală în această privinţă este legată de 

succesul sau eşecul şcolar al elevilor, dar şi de eficienţa profesorului. 

 Avantaje ale omogenităţii 

 Organizarea omogenă a colectivelor de elevi presupune existenţa unor clase cuprinzând elevi foarte 

buni şi a altora cu elevi slabi sau foarte slabi. O astfel de organizaţie înlesneşte, în cazul claselor cu nivel 

superior, predarea şi, în general, comunicarea profesorului cu grupul elevilor. Pentru copii, ea prezintă 

avantajul că expunerea profesorului şi discuţiile din clasă au loc la un nivel accesibil tuturor. Un aspect ce 

nu poate fi neglijat în luarea deciziei cu privire la modalitatea de grupare a elevilor îl constituie stima de 

sine. În clasele omogene aceasta este protejată, căci elevilor slabi, ce ar avea de suferit de pe urma 

comparaţiilor cu cei buni, nu li se oferă prilejul unei astfel de confruntări. Omogenitatea nu devine eficientă 

decât pentru elevii dotaţi, şi numai dacă se combină cu programe intensive de instruire. 

 Avantaje ale eterogenităţii 

 În privinţa receptării mesajelor profesorului, ceea ce este un avantaj pentru clasele cuprinzând elevi 

cu succese şcolare se poate transforma într-un handicap pentru clasele slabe – căci elevii din asfel de clase 

nu vor ajunge niciodată să discute chestiuni dificile şi vor avea de pierdut în faţa celor buni. Din punct de 

vedere al interacţiunilor elevilor, atât în cadrul formal, cât şi informal, clasele eterogene sunt în mod hotărât 

mai eficiente. Interacţiunea elevilor buni cu cei mai puţin buni aduce foloase ambelor categorii.  

 Cultura clasei ca mod de viaţă a unui grup de indivizi 

 Cultura clasei include proceduri de rutină, obiceiuri, norme, valori importante, ritualuri, mituri, 

modalităţi colective distincte prin intermediul cărora fiecare organizaţie socială dobândeşte şi menţine o 

stabilitate relativă. Caracteristicile culturii clasei sunt: 

 Modalitatea în care se desfăşoară procesul de învăţare. Această componentă vizează strategia de 

predare utilizată de profesor, strategie în funcţie de care se va face un anumit tip de evaluare, se va manifesta 

un anume tip de reacţii din partea elevilor. 

 

256



 Conţinutul academic care face obiectul procesului de învăţare. De asemenea în funcţie de conţinut 

profesorul va individualiza un anume tip de strategie, de evaluare etc. 

 Elemente spaţio-temporale ale mediului în care se desfăşoară procesul de învăţare. Timpul de 

desfăşurare a unei ore în învăţământul românesc este de 50 minute cu pauze de 10 minute. În ceea ce 

priveşte spaţiul, pe lângă cel fizic este şi cel psihologic, iar aici putem aminti că optimă este configuraţia în 

formă de cerc, pătrat sau în forma literei U, deoarece acestea permit participanţilor să se privească. Tipul 

de şcoală standard de tip cazarmă încurajează comportamente uniformizate, rigide, obediente. 

 Maniera în care profesorul evaluează activitatea elevului. Tipul de evaluare este ales în funcţie 

de conţinut, particularităţi psiho-individuale şi de vârstă, obiective. 

 Actorii angajaţi în procesul de învăţare. 

 Interacţiunea concretă dintre actorii respectivi. 

Aceste componente sunt interdependente deoarece o modificare a parametrilor uneia dintre ele 

afectează configuraţia tuturor celorlalte, dar şi a întregului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

o Jean-Marc Monteil - ,, Educaţie şi Formare”- Ed. Polirom, Iaşi 1997 

o Adrian Neculau - ,,Liderii în dinamica grupurilor” – Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

1977 

o Roxana Tudorică - ,,Managementul educaţiei în contex european” – Ed. Meronia, Bucureşti 2007 

 

257



ȘCOALA ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PRIM. MOȚOC EUGENIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,VALERIU D. COTEA” VIDRA/ VRANCEA 

 
 S-a mai terminat un an școlar, dar acest an școlar a fost unul aparte, deosebit, cu semestrul al II-lea 

inedit pentru toată lumea, cu bune și rele, care ne-a pus pe toți la încercare din toate punctele de vedere. 
Schimbările produc reticențe indiferent cât de pregătit ai fi. Orice început este greu, mai ales dacă sunt și 
lucruri, noțiuni noi și că nu depinde de noi totul. Se știe că însuși sistemul de învățământ este conservator 
când este vorba de schimbări, cu toate că învățământul românesc este într-o continuă reformă de câteva 
decenii, producându-se modificări în fiecare an și ar fi trebuit să ne obișnuim.  

 Făcând o retrospectivă a ultimelor luni de școală îmi consider elevii niște eroi împreună cu părinții 
lor care s-au străduit și s-au autodepașit în strădania de a le achiziționa dispozitive propriilor copii pentru a 
putea participa online la cursuri. Procurarea gadgeturilor a fost primul pas în procesul de predare online, 
din păcate am avut doi elevi ai căror părinți nu au avut posibilitatea materială de a achiziționa un dispozitiv 
necesar participării la procesul învățării în mediul online, o parte dintre parinti le-au dat copiilor propriul 
telefon pentru ca aceștia să se poată conecta la platformă. Achiziționarea lunară a cartelelor de telefon cu 
net a mai însemnat un efort financiar din partea unor părinți care lucrau ca zilieri, care nu mai aveau acum 
bani pentru că nu mai puteau merge la muncă din cauza pandemiei. Acestea au fost impedimente de ordin 
material care din păcate fac diferența dintre mai ușor sau mai greu în viață. 

 Al doilea pas și acesta anevoios de altfel, a fost sa-i învăț să se conecteze la platforma de învățare, 
după aceasta, parcă totul a decurs de la sine.La un moment dat parcă se crease și o rutină, toată lumea 
învățase regulile care trebuiau respectate cu rigurozitate pentru ca predarea-învățarea online să se realizeze 
optim, conform obiectivelor propuse inițial.Dacă la început erau timizi și participau cu reținere la activități, 
ulterior au devenit dezinvolți participand cu încredere în forțele proprii. 

 I-am întrebat pe elevii mei ce părere au despre cursurile online și în unanimitate mi-au spus că le este 
mai greu să înțeleagă unele noțiuni, că le lipsește mediul nostru familiar de învățare și anume sala de clasă, 
unde nu împărtășeam doar noile cunoștințe ale disciplinelor din orar ci și sentimentele, opiniile noastre 
vizavi de tot ce ne înconjoară.Învățarea se realiza de multe ori sub pretextul jocului. Lucrul în echipă era o 
altă plăcere a copiilor de care acum se simt privați.  

 
 Să considerăm această perioadă una de compromis, iar școala online o alternativă de moment care 

nu are rezultate comparabile cu cele obtinute anterior acestei perioade.Trebuie să revenim la școală, școala 
online din vremea pandemiei, coronavirusului a îmbunătăţit doar abilităţile digitale atât ale profesorilor cât 
și ale copiilor dar ne-a îndepărtat unii de alții și aceasta a dus la frustrarea copiilor, scăzându-le 
performanțele școlare.Poate așa am ajuns să ne prețuim prezența fizică mai mult. 
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ACTIVITATEA ONLINE- O PROVOCARE? 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MOZA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON COTRUȘ ,,ARAD 

 
 În această perioadă de pandemie învățământul românesc a notat cea mai mare provocare din ultimii 

ani, și anume susținerea activităților de predare online.Pot spune cu cea mai mare responsabilitate că acest 
lucru pentru mine a fost o mare ,, provocare ,, deoarece chiar dacă am cunoștințe legate de utilizarea 
tehnologiei modrne am întâmpinat oarece dificultăți. 

 Prima mare provocare a fost ,,Ce platformă aleg pentru a putea să mă văd zilnic cu elevii mei?Din 
numeroasele platforme puse la dispoziție de către minister am ales aplicația Zoom, o aplicație care s-a 
dovedit pe placul copiilor mei. 

 O altă provocare a fost ,,Cum îmi pregătesc materialele de lucru? Alegerea tutorialelor, Cum îmi 
concep fișele și prezentările pentru a fi cât mai atractive și în același timp pentru a stârni interesul copiilor 
mei? 

 Vreau să mărturisesc că deși este o muncă titanică din punctul meu de vedere și foarte solicitantă, 
atunci când observ entuziasmul copiilor mei, interesul lor de a participa la lecții, bucuria revederii mă face 
să uit de toate greutățile și orele pierdute în fața laptopului. 

 Deși nu am crezut niciodată că atât eu cât și copiii mei ne vom descurca vreodată cu predarea –
învățarea online, acest lucru a devenit posibil, ba mai mult am ajuns să susținem tot felul de proiecte online-
lucru care i-a încântat foarte tare pe elevii mei. 

Cea mai mare provocare pentru copiii mei a fost participarea online la Concursul județeean-Știința ca 
o joacă, unde s-au prezentat exemplar, totul fiind computerizat. 

Pentru mine acest nod de a preda reprezintă una dintre cele mai mari realizări, întrucât am putut să 
îmi dovedesc mie personal că pot să desfășor și altfel de activități, că experiența didactică își spune cuvântul 
și că sunt gata oricând să îmi pot dovedi mie personal că ,,se poate și așa,,. 
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 PLANIFICARE ,,SCOALA ALTFEL’’ - GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MUNTEAN IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU 

STRUCTURĂ, G.P.P. LICURICI – TG. MUREȘ 
 
SĂPTĂMÂNA: 30.03-03.04.2020 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/organizează o activitate? 
TEMA PROIECTULUI: SA STI MAI MULTE SA FI MAI BUN 
SUBTEMA/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ȘCOALA ALTFEL 
 

ZIUA/DATA INTERVAL 
ORAR 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE NUME 
/SEMNĂTURĂ 

LUNI 
30.03.2020 

9.00-10.00 
10.00-13.00 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
 
14.00-17.00 
 

Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
Activități educative: 
”POVEȘTILE ÎMI PLAC- Omida mâncăcioasă” 
Prezentare PPT a poveștii 
Omida Mâncăcioasă - pagini de colorat 
Concurs: Omida precaută și Omida mâncăcioasă – concurs de suflat cu 
paiul 
Momentul de poveste: Căsuța Iepurașului 
 
Conectare echipă de educatoare 
 
Activitate metodică: Activități de consiliere on-line/telefonică pentru 
părinți/acordare suport emoțional/consiliere educațională 
Pregătire materiale didactice 
Conectare echipă centru - feedback și raportare 
Stabilire și pregătire program de lucru și obiective pentru ziua următoare 

 
 
 
 
 

MARTI 
31.03.2020 

9.00-10.00 
10.00-13.00 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
14.00-17.00 

Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
Activități educative: 
”SUNT UN MIC ARTIST” 
Pictură la alegere cu tehnica picturii cu degetele (flori, fluturi, o 
înghețată) 
Alege o culoare! – realizează o pictură sau un desen folosind doar acea 
culoare(pădure, mașină, pisică) 
Momentul de poveste:Ce culoare are un pupic?  
Conectare echipă de educatoare 
Activitate metodica; Activități de consiliere on-line/telefonică pentru 
părinți. Acordare suport emoțional, sprijin pentru situații de urgenta in 
caz de nevoie 
Pregătire materiale didactice 
Conectare echipă centru - feedback și raportare 
Stabilire și pregătire program de lucru și obiective pentru ziua următoare 

 
 
 
 

MIERCURI 
01.04.2020 

9.00- 10.00 
10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
14.00-17.00 

Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
Activități educative: 
”1 APRILIE- ZIUA PĂCĂLELILOR” 
Milly, suricata mincinoasă- poveste audio  
Momentul de poveste: Cadoul Gărgăriței Suzette 
Conectare echipă de educatoare 
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Activitate metodica; Activități de consiliere on-line/telefonică pentru 
părinți. Acordare suport emoțional, sprijin pentru situații de urgenta in 
caz de nevoie.  
Pregătire materiale didactice 
Conectare echipă centru - feedback și raportare 
Stabilire și pregătire program de lucru și obiective pentru ziua următoare 

JOI 
02.04.2020 

 09.00- 10.00 
10.00-13.00 
 
 
 
 
13.00-14.00 
14.00-17.00 

Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
Activități educative: 
”ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚILOR PENTRU COPII” 
Ascultă, apoi citește și cartea îți mulțumește!  
Momentul de poveste: Aventura Gărgăriței Suzette 
Consilierea copiilor: ”Ce simt când sunt lăudat?” 
Conectare echipă de educatoare 
Activitate metodica; Activități de consiliere on-line/telefonică pentru 
părinți. Acordare suport emoțional, sprijin pentru situații de urgenta in 
caz de nevoie.  
Pregătire materiale didactice 
Conectare echipă centru - feedback și raportare 
Stabilire și pregătire program de lucru și obiective pentru ziua următoare 

 
 
 
 
 
 

VINERI 
03.04.2020 

 9.00-10.00 
10.00-13.00 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
 
14.00-17.00 

Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
Activități educative: 
”EU SUNT ZURLY” 
Construiește cu Yuppi cornetele Fetiței Zurly 
https://www.youtube.com/watch?v=5O_q2s8CmYQ 
Petrecere cu jocuri muzicale cu Gașca Zurly 
Moment de poveste: Omida Precaută 
Conectare echipă de educatoare 
Activitate metodica; Activități de consiliere on-line/telefonică pentru 
părinți. Acordare suport emoțional, sprijin pentru situații de urgenta in 
caz de nevoie.  
Pregătire materiale didactice 
Completare documente și dosare beneficiari 
Conectare echipă centru - feedback și raportare 
Stabilire și pregătire program de lucru și obiective pentru ziua următoare 
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https://www.youtube.com/watch?v=5O_q2s8CmYQ


GRĂDINIȚA DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PREȘC. MORAR IOANA CIPRIANA 
PROF. ÎNV. PREȘC. MUNTEAN MARIA CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBEȘ, JUD. ALBA 
 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU? 
PROIECT TEMATIC PĂMÂNTUL, CASA MEA 
TEMA SĂPTĂMÂNII: CE SE ÎNTÂMPLĂ SUB PĂMÂNT?  
GRUPA MARE  
 

TURA I  
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitatea metodică Evaluare 

(raport) 
 
04.05. 
2020 
 
L 
U 
N 
I 
 
 

DȘ- CE SE 
ÎNTÂMPLĂ 
SUB PĂMÂNT?  
 
DEC- SUB 
PĂMÂNT  
 
JM- 
URMĂREȘTE 
FURNICA 
 

-lecturarea unor 
imagini despre viața 
subterană și comorile 
pe care ni le oferă 
-discuții pe această 
temă  
 
-exprimarea 
imaginației prin 
desen sau pictură  
 
- realizarea unui 
traseu de cursă 
-întrecerea cu 
coechipierii 
 

-fotografierea imaginilor din carte  
-fișe de lucru 
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-Curs online  
-Webinar eduKiwi  

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

TURA II  
04.05. 
2020 
 
L 
U 
N 
I 

DȘ- CE SE 
ÎNTÂMPLĂ 
SUB PĂMÂNT? 
 
DEC- SUB 
PĂMÂNT  
 
JM- PEȘTERA 
DE SUB 
PLAPUMĂ  
 

-discuții pe baza 
imaginilor 
-numărarea 
viețuitoarelor din 
cadrul imaginilor  
 
-finalizarea / 
completarea 
lucrărilor de desen 
sau pictură  
 
-realizarea sarcinilor 
de joc 

-video  
-fișe de lucru 
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-Curs online  
-Webinar eduKiwi  

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

TURA I 
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https://youtu.be/G3FlwVoLTK8?fbclid=IwAR2BADhFt0D3wJHSSJqXZtvTAzVljkpV8PRefrCKwwrHM5p4E8jkR9_HenI


Data Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare 
(raport) 

05.05. 
2020 
 
M 
A 
R 
Ț 
I 

DLC- 
DEGEȚICA 
 
 
DOS- 
MUȘUROIUL 
DE FURNICI 
 
MM- 
FURNICUȚE 
HĂRNICUȚE 

-audierea poveștii 
,,Degețica” de H.Ch. 
Andersen, vizionare 
video  
-explicarea 
cuvintelor 
necunoscute  
 
- realizarea 
mușuroiului prin 
tehnici de mototolire 
și lipire a hârtiei 
conform indicațiilor 
din video 
 
-executarea mersului 
printre obstacole și a 
mișcărilor 

-video 
-imagini  
-fișe de lucru 
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-Curs online  
-Comisie metodică online 
-Webinar SuperTeach  

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

TURA II 
05.05 
2020 
 
M 
A 
R 
Ț 
I 
 

DLC- 
DEGEȚICA  
 
 
 
 
DOS- 
MUȘUROIUL 
DE FURNICI  
 
JD- GALERIILE 
CÂRTIȚEI  

-identificarea 
secvențelor în care 
acțiunea se petrece 
sub pământ  
-despărțirea în silabe 
a unor cuvinte 
-formare de 
propoziții 
-dicționarul de 
cuvinte 
 
-realizarea furnicilor 
prin tehnica 
desenului și tăierea 
hârtiei  
 
-îndeplinirea 
sarcinilor de joc  
executarea dansului 
în ritmul muzicii 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=XnVuWlgAaS0&t=418s 
-video 
-Facebook, Twinkl, Pinterest 
-imagini 
-fișe de lucru 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-Curs online  
-Comisie metodică online 
-Webinar SuperTeach  
 

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

 
 
 
 
TURA I 
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https://www.youtube.com/%20watch?v=XnVuWlgAaS0&t=418s
https://www.youtube.com/%20watch?v=XnVuWlgAaS0&t=418s


06.05. 
2020 
M 
I 
E 
R 
C 
U 
RI 

DS- NUMĂRĂM 
PIETRELE 
PREȚIOASE  
 
 
DOS- 
BIJUTERII 
 
MM- 
VÂNĂTOAREA 
DE COMORI  

-confecționarea 
pietrelor în diferite 
forme și culori 
-gruparea și 
numărarea 
elementelor din 
diferite mulțimi  
 
-realizarea diferitelor 
podoabe cu ajutorul 
tehnicii de tăiere, 
asamblare prin lipire 
a materialelor. 
-executarea sarcinilor 
jocului 

-video cu explicații și demonstrare 
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-curs online  
-webinar  

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

TURA II 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare 

(raport) 
06.05. 
2020 
 
M 
I 
E 
R 
C 
U 
R 
I 

DS- NUMĂRĂM 
PIETRELE 
PREȚIOASE  
 
 
DOȘ- 
BIJUTERII 
 
 
JD- CE FORMĂ 
ARE PIATRA? 

-stabilirea 
corespondenței 
mulțime-număr  
-scrierea cifrelor în 
funcție de numărul 
elementelor din 
mulțimi  
 
-decorarea bijuteriile 
din hârtie cu alte 
materiale  
 
-executarea jocului 
senzorial prin 
recunoașterea 
formelor 
 

-video cu explicații și demonstrare 
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-fișe de lucru 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-curs online  
-webinar  

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

TURA I 
07.05. 
2020 
 
J 
O 
I 
 

DLC- 
GREIERELE ȘI 
FURNICA  
 
DEC- O 
FURNICĂ 
DUCE-N SPATE 
MM- PRIN 
TUNELUL DIN 
PEȘTERĂ  

-audierea cu atenție a 
textului povestirii 
-verificarea nivelului 
înțelegerii textului 
prin întrebările din 
cadrul testului online 
 
-ascultarea melodiei 
și executarea 

-selectarea testului online 
LOGORICI CU LIPICI 
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-webinar  
 

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
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mișcărilor sugerate 
de melodie 
- executarea mersului 
târâș pe sub niște 
obiecte 

îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

TURA II 
07.05. 
2020 
 
 
J 
O 
I 
 

DLC- 
GREIERELE ȘI 
FURNICA  
 
DOS- O 
FURNICĂ 
DUCE-N SPATE  
 
JM- CURSA 
GREIERAȘILOR 
 

-repovestire pe baza 
întrebărilor 
-stabilirea sunetului 
inițial al unor cuvinte 
 
 
-repetarea cântecului 
cu interpretare 
tare/încet, repede/rar 
 
-executarea unui 
traseu aplicativ 
realizat cu obiecte din 
casă  
 

-video cu povestea  
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-webinar  

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru 
 

Activitate metodică Evaluare 
(raport) 
 

08.05. 
2020 
 
V 
I 
N 
E 
R 
I 

DȘ- 
DIZOLVAREA 
SĂRII 
 
 
DOS- PICTĂM 
CU SARE 
 
JM- SARE, 
SARE, CINE 
SARE MAI 
TARE? 

-vizionarea 
înregistrării video cu 
etapele 
experimentului 
-realizarea 
experimentului 
utilizând 
ingredientele 
specificate 
 
-utilizarea tehnicii 
picturii cu sare pentru 
realizarea temei 
propuse 
 
-executarea 
săriturilor din cadrul 
jocului de mișcare  

-video cu explicații și demonstrare 
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-fișe de lucru 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-curs online 
-Conferința SuperTeach  
-Atelierele din cadrul Conferinței 
SuperTeach  
 

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

TURA II 
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08.05. 
2020 
 
V 
I 
N 
E 
R 
I 

DS- 
DIZOLVAREA 
SĂRII 
 
DOS- PICTĂM 
CU SARE 
 
JOC- 
TRANSFERĂ 
SAREA DIN 
BORCANE 

- numărarea 
secundelor în care se 
dizolvă sarea 
 
 
-finalizarea lucrării 
de pictură cu sare 
- realizarea ramei 
pentru tabloul realizat 
 
- transferarea 
ingredientului dintr-
un vas în altul cu 
ajutorul unei 
ustensile  

-video cu explicații și demonstrare 
-Pinterest, Facebook, Twinkl 
-fișe de lucru 
-activitate online cu copiii pe grup 
Messenger 
-curs online  
-Conferința și atelierele 
SuperTeach 

-fotografii 
postate pe 
grupul de pe 
Facebook 
-comentarii la 
activitatea 
desfășurată 
-explicații 
suplimentare 
pentru 
îndeplinirea 
cu succes a 
sarcinii 
-filmări video 

CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
TURA I 
-discuții telefonice cu părinții, mesaje Messenger și Whatsapp 
SĂ ÎNȚELEGEM STĂRILE PRIN CARE TREC COPIII ÎN PERIOADA PANDEMIEI (material 
https://centruldepsihologiecaf.blogspot.com/2020/04/sa-intelegem-starile-prin-care-
trec.html?spref=fb&m=1) 
TURA II 
discuții telefonice cu părinții, mesaje Messenger și Whatsapp 
SĂ ÎNȚELEGEM STĂRILE PRIN CARE TREC COPIII ÎN PERIOADA PANDEMIEI (material 
https://centruldepsihologiecaf.blogspot.com/2020/04/sa-intelegem-starile-prin-care-
trec.html?spref=fb&m=1) 
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PREDAREA ONLINE-O NOUĂ PROVOCARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MUNTEAN SIMONA ADRIANA 
 
Învățământul românesc traversează acum o perioadă extrem de dificilă. Clasa este acum un mediu 

virtual de învățare iar aceasta nu mai este determinată de timp si spațiu. Lecțiile online pot prezenta aceleașii 
conținuturi si pot fi dezbătute la fel ca si lecțiile „convenționale”. Avantajul este însă faptul ca aceste lecții 
pot fi accesate oricând și oriunde. În condițiile unei motivații suficiente, orice elev care are acces la un 
calculator poate obține o educație predată online. Mediul educațional online este un mediu inedit, atât 
pentru cadrele didactice precum și pentru elevi.  

Această provocare ne-a pus la grea încercare atât pe noi, cadrele didactice cât și pe elevii și părinții 
acestora. Datorită faptului că elevii mei sunt în clasa I iar părinții lor nu au competențe digitale, am 
întâmpinat o sumedenie de obstacole. Primul pas a fost documentarea despre modalitățile de comunicare 
în mediu online. Cursurile pe această temă precum și nenumăratele tutoriale, mi-au fost de un real folos. 

Am reușit să consiliez toți parinții în instalarea aplicațiilor care au facilitat comunicarea mea cu elevii. 
Predarea s-a realizat în condiții optime iar rezultatele au fost pe masura efortului depus. 

Educația pe care o primim în instituțiile de învățământ reprezintă o piatră de temelie pentru viitorul 
fiecăruia dintre noi. Învățământul se schimbă de la un an la altul, iată, acum s-a mutat în mediul online. 
Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Existenţa fiecărui 
individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă deci un ritm din ce în ce mai alert, devine 
tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca 
luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce inevitabil, la creşterea volumului 
de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării 
calculatorului în procesul instructiv-educativ 

Metodele de predare online trebuie astfel folosite încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe 
şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 
permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu 
frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi 
cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la 
schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în 
schimbare, şi din fericire, e în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, 
să se perfecţioneze continuu. 

 Avantajele predării online le-aș putea concluziona astfel: 
  se poate atinge un nivel înalt de individualizare a procesului instructiv-educativ, acesta putând fi 

programat şi folosit astfel încât să fie util în crearea unor situaţii educaţionale diferite în funcţie de nevoile 
elevilor, indiferent de vârsta acestora;  

  posibilitatea simulării unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate şi suplinirea, în 
felul acesta a unor demonstraţii experimentale;  

 stimulează interesul faţă de nou eliminând riscul ca elevul să se plictisească sau ca activitatea să 
intre în rutină; 

 se poate optimiza randamentul predării, prin prezentarea cu ajutorul ecranului a unei largi varietăţi 
de exemple sau modele asociate unei secvenţe de lecţie, aceasta conducând la stimularea inventivităţii, a 
spiritului participativ şi anticipativ al celui care învaţă;  

 aprecierea rezultatelor şi progreselor obţinute se face în mod obiectiv;  
 stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 
 consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică; 
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 conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 
 creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor 

elevilor; 
 întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 
 stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 
 introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independent; 
 instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
 mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului; 
 dezvoltarea culturii vizuale; 
 formarea deprinderilor practice utile; 
 asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în 

funcţie de secvenţa anterioară; 
 asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 
 Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă 

(educaţia de-a lungul întregii vieţi); 
 Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de învăţământ şi faţă de valorile morale, culturale şi 

spirituale ale societăţii; 
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ȘCOALA DE ACASĂ: PROVOCĂRI ȘI REALIZĂRI 
 

PROF. MUNTEAN VIORICA-SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SANPETRU, JUD. BRAȘOV 

 
 Cea mai mare provocare în contextul pandemiei de coronavirus a fost continuarea procesului 

educativ la distanță, de acasă. Dacă la început ni se părea că totul va trece repede, în vreo două-trei 
săptămâni, realitatea ne-a făcut să avem parte de o perioadă lungă de izolare, cu limite și restricții pentru 
elevi, profesori și părinți, care ne-a pus în față diverse provocări: cursuri online, teme online, dar și Școala 
Altfel online! 

Pas cu pas a fost necesar să facem față acestor provocări, fiecare în felul său. Cadrele didactice au 
fost nevoite să-și regândească activitatea instructiv-educativă, să o replanifice, să găsească strategii cât mai 
eficiente de a comunica cu elevii în prima parte a perioadei, apoi de a menține legătura cu aceștia și de a 
continua activitatea de învățare. A fost nevoie de mai mult timp petrecut pentru toate acestea, dar mai ales 
pentru formarea continuă online la care au putut avea acces și care a abundat din toate părțile. Fiecare a fost 
dornic să învețe și să identifice soluții corecte, eficiente, atractive de a continua învățarea. 

Dacă elevii s-au bucurat de un program de lucru mai lejer la început, treptat au resimțit dorul de 
colegi, de relaționarea față în față, nevoia de a împărtăși păreri, idei, lucruri cu colegii, dar mai ales de a se 
juca împreună. La primele întâlniri online după vacanța de primăvară și-au exprimat des dorința ca totul să 
revină la normal, să facem școală în clasă. 

Nici părinților nu le-a fost ușor: pe lângă îngrijorările perioadei incerte prin care treceau au trebuit să 
facă față nevoilor membrilor familiei, dar și să vină în sprijinul copiilor în activitatea de învățare, mai ales 
în cazul elevilor mici (clasa I, în cazul elevilor mei), care aveau nevoie de îndrumare, supraveghere, atenție 
sporită, precum și satisfacerea nevoii de joc și joacă a copiilor. Toate acestea în cazul în care aveau 
dispozitivele IT necesare școlii online, în caz contrar fiind și acestea o nouă provocare pentru ei. 

La nivelul clasei am ținut legătura cu elevii inițial prin grupul de WhatsApp al părinților sau telefonic, 
în cazul în care acestia nu au avut dispozitivele necesare, apoi prin platforma Teams în întâlniri zilnice în 
care am realizat activități integrate. Cele mai interesante momente au fost cele în care elevii își exprimau 
părerile, emoțiile, trăirile, acelea în care le propuneam jocuri, dar și cele în care elevii trebuiau să citească, 
să recite versuri, să spună o glumă sau o întâmplare amuzantă. S-au implicat cu plăcere în activități, au fost 
prezenți mereu în număr mare (dar numai în proporție de 80% în întâlniri online, din lipsa mijloacelor de 
tehnologie), au lucrat cu responsabilitate temele și provocările primite. 

O primă provocare a școlii de acasă a fost participarea la Campania Națională ,,Totul va fi bine!” în 
care elevii au realizat un desen ce reprezenta un curcubeu și inscripția ,,Totul va fi bine!”, apoi să-l afișeze 
în geam. Cu toții s-au întrecut în a realiza cele mai deosebite lucrări apoi s-au lăudat cu lucrările lor. 

O altă provocare au fost exercițiile online prin intermediul aplicațiilor Kahoot, Learning Apps, 
Wordwall, evaluările prin teste Kahoot sau chestionare Forms, care s-au dovedit a fi atractive pentru elevi 
prin varietatea temelor propuse, a modului de prezentare și de lucru (asociere de termeni/ termen-imagine/ 
exrcițiu-rezultat corect, grupări de termeni, identificarea cuvântului lipsă/ a rezultatului corect, sortare de 
termeni). Elevii le-au accesat cu interes, și-au exersat cunoștințele șși au avut parte de feedback imediat, 
bucurându-se de reușitele lor. 

Temele de arte vizuale și abilități practice au fost abordate cu interes și plăcere, iar elevii, sub 
îndrumarea părinților, au realizat lucrări deosebite, indiferent de tema propusă. Mulți dintre ei au realizat 
chiar mai multe lucrări decât li s-a propus, fapt care dovedește interesul și determinarea lor, precum și 
atractivitatea temelor. 
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Provocarea esențială a acestei perioade a fost desfășurarea Școlii Altfel în spațiul casei sau al curții, 
deși așteptam cu nerăbdare activitățile alese la propunerea elevilor și părinților: vizite la unele intreprinderi 
sau obiective turistice, la cinema, la Muzeul de Artă pentru activități practic-aplicative, activități de 
voluntariat, drumeții, concursuri și jocuri. Am regândit activitatea prin lansarea unor provocări zilnice pe 
care trebuiau să le realizeze în colaborare cu părinții și le-am recomandat să inițiaze un jurnal în care să-și 
noteze impresiile și realizările. Astfel, luni elevii erau mici gospodari și trebuiau să-și ajute părinții la 
treburile gospodăriei; marți, elevii au intrat în pădure prin intermediul unor aplicații prin carea au ascultat 
trilul păsărilor, au vizionat un filmuleț, apoi au avut de realizat o fișă în care să enumere /deseneze plante, 
animale și păsări din acest mediu de viață; miercuri – copiii au intrat în bucătărie și au participat la realizarea 
unui preparat culinar, pentru unii devenind chiar o pasiune această provocare; joi -elevii au explorat lumea 
poveștilor și au fost invitați să vizioneze un film sau să asculte o poveste, apoi să creeze o poveste proprie 
despre un animal/ personaj creat de ei sau chiar o jucărie care prinde viață; vinerea a fost destinată unui 
atelier de creație în care au realizat felicitări de Paști pantru membrii familiei. Lucrările copiilor au dovedit 
multă creativitate și inspirație. 

Deși nu erau lucruri deosebite am constatat că unii copii erau puși pentru prima dată în postura de a-
și face ordine în cameră, de a face curățenie în casă, de a îngriji ( planta) plante, de a pune masa sau de a 
găti. Dorind să răspundă provocării și să își justifice prin poze activitatea părinții le-au creat situații 
potrivite, iar elevii au fost mândri că au trecut cu bine provocarea, spre lauda părinților și a d-nei învățătoare. 
Dincolo de plăcerea copiilor de a realiza ,,treburi de oameni mari” am văzut în pozele realizate și bucuria 
și plăcerea părinților de a face lucruri alături de copii; am văzut ,,echipe de lucru” harnice și îndemânatice, 
iar părinții au realizat că îi pot responsabiliza mai mult pe copii, chiar dacă sunt la o vârstă fragedă. Astfel 
Școala Altfel s-a dovedit a fi interesantă și productivă, chiar și în condiții de izolare. 

În afara activității de invățare am continuat să-i implic pe elevi în activități în cadrul unor proiecte 
naționale precum ,,Școala Siguranței Tedi”, unde am susținut activități de informare cu privire la normele 
de siguranță a copiilor în casă, în jurul casei sau în parc, în spațiul online, cu bicicleta sau recomandări 
pentru vacanță, iar elevii au realizat fișe de lucru pentru consolidarea cunoștințelor, dar și activități cu 
ajutorul părinților: realizarea unor tablouri cu materiale din natură, realizarea unui circuit pentru biciclete. 
Alte proiecte au fost cele care lansau concursuri de creație plastică pe teme date, concursuri pentru care 
elevii au realizat lucrări plastice deosebite. 

Deși a fost destul de dificil de gestionat Școala de acasă pentru toți factorii implicați, a avut și părțile 
ei pozitive: fiecare am învățat că suntem capabili de mult mai multe lucruri decât știam, ne descurcăm și în 
condiții deosebite, dăm dovadă de creativitate și originalitate, iar pentru mine ca dascăl a fost o perioadă în 
care am învățat multe lucruri noi, am dobândit și consolidat deprinderi de lucru în mediul online, am 
interacționat mai mult prin intermediul tehnologiei aflând tot mai multe exemple de bune practici, am aflat 
căi de lucru pentru eficientizarea activității profesionale. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR  
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MUNTEANU DANIELA ALEXANDRA 
GPP, NR.1, CĂSUȚA PITICILOR, HOREZU, VÂLCEA 

 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 

adecvată, orice temă.” J. Bruner 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 

specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc.  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la 
acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie 
la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. 
Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod 
rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora 
cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 
nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 
poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor” 

 Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. În 
acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
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identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact 
direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 
acţionează pozitiv. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. GR. I. MUNTEANU GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 HILIȘEU- HORIA, JUD. BOTOȘANI 

 
 Ce bun ai fost cu mine, Doamne,  
 Lăsându-mă copil mereu 
 Să pot veni atâtea toamne 
 La școală, făr să-mi fie greu... 
 La școală...școala e castelul de poveste în care pruncii devin oameni mari...e locul unde te așteaptă 

în fiecare dimineață învățătorul, omul care cu multă iubire, dăruire și pricepere te modelează asemeni lutului 
bun, te șlefuiește ca pe un diamant dându-ți straălucire. Școala este locul unde râsul e mai cristalin, prietenia 
e adevărată, jocul e parte din tine...școala e un atelier de creație...locul în care se crează și se modelează 
destine... 

 Ce ar fi lumea fără școală? O lume scufundată în întuneric, lipsită de veselia copiilor, lipsită de 
puritatea și jocul lor...nimic... 

 Această perioadă a pandemiei a fost cea mai tristă perioada din viața mea de dascăl. Școala de acasă 
nu are nimic în comun cu adevărata școală. Îmi place să îmi îmbrățișez copiii în fiecare dimineață. Salutul 
lor, zâmbetul cu care mă întâmpină, nerăbdarea cu care mă așteaptă să îmi povestească ce au facut de la o 
zi la alta sunt sursa de energie de care am nevoie pentru întreaga zi.  

 Școala de acasă mi-a răpit bucuria îmbrățișărilor, a dus departe de urechile mele râsul cel cristalin al 
copiilor...mi-a răpit multe, inclusiv legătura cu mulți dintre copiii mei... 

 Locuisc într-o comună vecină cu granița României cu Ucraina. Elevii mei vin la școală din două sate 
ale comunei. Unii călătoresc cu microbuzul școlii câte 16 km dus-întors pentru a ajunge la școală. Situația 
lor materială este precară...sau cel puțin așa credeam eu până la începutul pandemiei...de fapt, fac parte din 
familii mai mult decât nevoiașe. Le lipsesc cele mai elementare mijloace de subzistență...un smatphone, un 
laptop, o tabletă, un computer?? Vise!! Vise greu de imaginat pentru ei. 

 Școala de acasă? Inexistentă...zile întregi am încercat să iau legătura cu ei. Greu, foarte greu am 
reușit în cele din urmă prin n intermediari să iau legătura cu câte o mamă. Am aflat situația dramatică: „nu 
avem, Doamna, telefoane performante! Avem cu butoane...le încărcâm când ne permitem...date mobile? 
La ce ne-ar folosi?”... 

 După alte două săptămâni au apărut primele telefoane „performante” cu care în sfârșit am început să 
țin legătura cu copiii. Cum? Am creat o pagină de grup pe facebook, o pagină de grup pe messenger...și a 
început Școala de acasă...de la 8 dimineața până la miezul nopții, intrând pe rând în contact cu copiii...atunci 
când puteau să intre fiecare....am uitat să amintesc: fiecare familie are 3, 4 sau mai mulți copii cu vârstă 
școlară... 

 Școala de acasă...un șir lung de postări pentru fiecare clasă în parte: pregătitoare, clasa I, apoi clasa 
a III a. Am uitat să amintesc...lucrez cu trei clase simultane. Cum să predai litera și sunetul x pe facebook? 
Nici greu dar nici ușor...pui un filmuleț...îl găsești ușor pe youtube, ar spune unii...aveți dreptate...dar datele 
mobile se termină ușor, alocația vine doar o dată pe lună...Azi predam litera pentru Ionuț, peste o săptămână 
pentru Daniel.....Cel mai simplu a fost să postez teme atent explicate, scrise, pe care copiii să le facă cu 
părinții, apoi cu mine prin telefon, individual firește...dimineața, la amiază sau de ce nu, la ora 10 noaptea... 

 Cu cei care nu au reușit să găsească un telefon performant sau nu au avut un laptop am comunicat 
direct...acasă...Cu fișe, caiete speciale și alte materiale am bătut la poarta lor... 

 Să spun că Școala de acasă a fost eficientă, constructivă, ideală? NUU!  
 Nu dau o zi din viața de dascăl la catedră pe zece ani de dascălie de acasă! 
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 Cu mari eforturi am reușit să găsesc, de fapt mi-au fost donate, două computere...Mi-a fost greu să 
aleg cui să le dau...toți copiii mei aveau nevoie de un computer...Bucuria celor care au primit computerele 
a fost enormă! Tristețea mea a fost mare!  

 Nu mai doresc să am această experiență! Nu știu când a trecut timpul pentru că am fost enorm de 
ocupată cu predarea, postarea materialelor, explicații, raportări etc etc...O școală ineficientă, obositoare, pe 
alocuri inexistentă...Vreau la școală! Vreau la catedră înconjurată de piticii mei dragălași, iubitori, murdari 
ce-i drept, plini de diverși paraziți, dar inimoși! Vreau să râd cu ei, să cânt, să joc diverse jocuri, să mă las 
„păcălită” de micile lor ghidușii!  

 Cel mai mult îmi doresc să simt atingerea mânuțelor lor, să le văd ochișorii îndreptați atent spre mine 
și să port mânuțele care învață să scrie cuvinte unice: mama, școala, iubirea, credința... 

Sunt dascăl! Locul meu este printre copii! 
CINE-S EU?...O ÎNVĂȚĂTOARE.. 
M-am întrebat adesea cine-s eu? 
Și inima mi-a spus: tu esti o mamă... 
Tu-alinți cu mâna ta copiii ce te-ndeamnă 
La joc, la cântece și la povești,  
Tu lumea lor cu ochii o privești 
Și cânți cu ei când sufletul îți plânge,  
Mângâi un suflet mic care se frânge 
De dorul unui tată ce-a plecat... 
M-am intrebat adesea cine-s eu? 
Și sufletul mi-a spus: tu esti izvorul 
Din care pruncii beau spre a cunoaște dorul 
Și dragostea de neam, de Dumnezeu... 
M-am întrebat adesea cine-s eu? 
Și gândul bun mi-a spus: tu esti povestea! 
Cu tine pruncii-ncep copilăria,  
Trăiesc prin tine vraja, bucuria 
De-a-nvinge zmeul aprig din povești... 
M-am întrebat adesea cine-s eu? 
Și-n mine gândul a vorbit cu voce tare: 
Tu te-ai născut să fii învățătoare,  
Să dai din suflet tot ce e al tău! 
Pentru ce dai nu vei primi răsplată,  
Ba chiar adesea palme-ai să primești 
De la acei ce-o viață-ai să-i slujești 
Cu sufletul, cu inima ta toată. 
M-am întrebat adesea cine-s eu? 
Și Dumnezeu mi-a spus întotdeauna: 
Ești omul peste care-am pus eu mâna! 
Apostol ești, trimis să luminezi! 
Adesea vei simți că nu mai poți,  
În fiecare dimineață însă, vei primi putere,  
În vorba ta voi pune veșnic miere 
S-alini, să mângâi, să tămăduiești! 
De-atunci eu stiu: eu sunt învățătoare! 
Un om menit să dea, nu să primească! 
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Un om ce-a fost trimis să dăruiască 
In fiecare zi din eul său! 
Tu, cel ce judeci aspru-a mea menire,  
Aminte să-ți aduci c-o-nvățătoare 
Te-a învățat să scrii prima scrisoare 
și-a pus in tine-un pic din Dumnezeu! 
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ȘCOALA DE ACASĂ, ȘCOALA ONLINE 
 

PROF. INV. PRIMAR MUNTEANU ȘTEFANIA CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALA COM.HANGU, NEAMȚ 

 
 Școala de acasă, este o activitate de educare a copilului de către părinți în locul unei educații standard, 

în școală. În cadrul școlii ONLINE intervine educatorul cu metode și mijloace de predare. Pe fundalul 
acestei pandemii, care a făcut ca școlile să-și închidă porțile, elevii și profesorii au fost nevoiți să se adapteze 
cu învățarea online, cu lecții și instrumente accesibile tuturor. 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul 
învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți. 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 
materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat 
cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă 
din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin.  

Trecerea la predarea exclusiv online ridică unele probleme. Există semne de întrebare despre 
competențele profesorilor în domeniul online și accesul elevilor la internet. Astfel se constată și se 
ajunge la concluzia că există gospodării care nu au acces la internet sau semnal la telefon, ori nu au 
un computer/laptop/tabletă/telefon mobil, iar nivelul competențelor digitale scăzut. În plus, sunt 
familii cu mai mulți copii în care părinții care lucrează de acasă trebuie să împartă resursele TIC și spațiul 
de lucru cu copii lor. Multora dintre elevi le lipsește o imprimantă și consumabile necesare tipăririi fișelor 
de lucru sau a materialelor primite. Însă, cu toate dificultățile și cu mari eforturi, cadrele didactice au reușit 
să intre în casele elevilor, fie prin intermediul telefonului, fie prin intermediul calculatorului.  

Metode de a preda online la învățământul primar: 
 învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu 

elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
 Se poate pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care se va organiza 

întâlnirile online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe Zoom, 
de la 10 la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

 Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe 
laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

 În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea 
conecta, ar trebui să fie concepute fișe și activități speciale și să se discute cu persoana care are elevul în 
grijă săptămânal, pentru a ne asigura că acești copii continuă să lucreze. Se poate comunica și telefonic cu 
elevii și chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătam că ne preocupă starea fiecăruia 
și că avem în continuare așteptări și sarcini clare. 

Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de a 
învăța. Astfel putem observa că ne îndreptăm spre o revoluție în educație; rolul actual al profesorului, acela 
de intermediar al cunoașterii, își pierde mult din pregnanță. Invățarea este orientată către persoană, 
permițând elevilor/ studenților să-și aleagă conținutul și instrumentele corespunzătoare propriilor interese. 
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ÎNVAȚAMANTUL LA DISTANȚA LA CLASA PREGATITOARE 
 

MIHAI ADELA, PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR 
 
 Anul școlar 2019-2020 a fost un an special pentru profesori, pentru elevi dar și pentru părinți. Înainte 

de martie 2020 profesorii și părinții se confruntau cu problema că elevii își petrec prea mult timp în fața 
calculatorului. Din luna martie au fost nevoiți să organizeze întregul proces de predare în mediul online. 

Nici un cadru didactic nu a fost pregătit pentru această situație. Profesorii căutau modalități prin care 
să țină legătura cu elevii. Se confruntau cu două probleme mari. Prima problemă a fost lipsa instrumentelor 
digitale la unii dintre elevi. Cea de a doua problemă constituia lipsa competențelor digitale necesare la elevi 
și la părinții acestora.  

Profesorii în timpul pandemiei se ocupau nu numai cu instruirea elevilor, dar și cu instruirea părinților 
în legătură cu munca cu elevii și de modul de folosire a unor aplicații.  

 În condițiile schimbate cel mai important aspect a fost căutarea unei platforme pentru realizarea 
procesului de învățare la distanță. Este foarte important ca toți profesorii dintr-o unitate școlară să 
folosească aceeași platformă.  

Profesorii trebuia să aleagă cele mai eficiente aplicații pentru clasa respectivă . De unde știm că o 
aplicație este eficientă? Este ușor de folosit, este gratuit, se poate accesa de pe orice tip de instrument digital, 
oferă posibilitatea de a crea lecții atractive pentru elevi, iar pentru profesori oferă feed-back despre munca 
elevilor, despre nivelul de însușire a cunoștințelor. Un alt aspect important este siguranța acestor aplicații . 
Nu putem pretinde ca un elev de ciclul primar să creeze adresă de e-mail sau să se înregistreze pe diferite 
site-uri. Unitatea noastră a folosit G Suite for Education în timpul predării la distanță.  

 În acest an școlar am predat la clasa pregătitoare. Un elev de clasa pregătiroare nu știe să scrie, să 
citească sau să participe la cursurile online fără să fie supravegheat de un adult.  

Ținând cont de aceste aspecte și de faptul că programul de lucru ale părinților a fost diferit, am ales 
să înregistrez cursurile și să le trimit elevilor aceste înregistrări. Astfel toți au avut posibilitatea să vizioneze 
înregistrările la orice moment ale zilei. 

Pentru rezolvarea temelor au avut o perioadă mai îndelungată. I-am oferit posibilitatea să trimită 
temele până la sfârșitul săptămânii . 

Materia am parcurs cu ajutorul proiectelor tematice legate de sărbători, de anotimpuri, de animale. 
Elevii au avut de făcut multe activități concrete prin care au însușit abilități practice. La sfârșitul proiectelor 
tematice am realizat expoziții online din munca elevilor. Pentru evaluarea însușirii cunoștințelor am folosit 
Google Forms și Kahoot. Am aplicat evaluarea pozitivă, folosind diferite emoticoane. 

 Pe baza baza feed-backului primit la sfârșitul anului școlar părinții și elevii au apreciat contactul 
zilnic prin intermediul înregistrărilor.  

Toți am învățat mult din această situație. Am însușit competențe digitale, am învățat să rezolvăm 
orice situație rapid și eficient. Dar cea mai importantă lecție este că nici o aplicație nu poate înlocui relațiile 
umane. 

 
 
 
 
Bibliografie: 
- www.google.com 
- www.kahoot.com  
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ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA DE ACASA 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. MIHĂIEȘ MARIA ALINA 

 GRĂDINIȚA "ZÂNA FLORILOR", SECTOR 6, BUCUREȘTI 
 
 În vremea copilăriei noastre era o regulă foarte clară „întâi școala, apoi joaca“. Se putea ieși la joacă, 

doar după ce temele erau făcute. 
 În ziua de astăzi, copiii se joacă și învață în mod diferit. 
 Noua generație îmbină distracția cu studiul. Copiii, în ziua de astăzi nu își fac mai întâi temele, apoi 

se joacă, ci își fac temele jucându-se. 
 Ei învață cu ajutorul filmulețelor interactive, cu ajutorul jocurilor logice sau cu ajutorul 

experimentelor inedite din care se află noi informații despre lumea ce ne înconjurătoare. 
 Pentru copii, școala va reprezenta o lume în care află cele mai minunate informații și pe care abia 

așteaptă să le descopere. 
 La începutul școlii primare, micii exploratori continuă să dezvolte abilitățile sociale care au fost 

începute la grădiniță și apoi se continuă cu un proces complex de învățare. 
 Se descoperă științe împărțite pe materii, învață să scrie, să citească, să socotească, învață noțiuni 

care conduc spre alte legături, apar întrebări noi. 
 Se dezvoltă autonomia și curiozitatea-când se accesează un produs online, micul explorator, prin 

jocuri, pornește printr-o călătorie traversînd lumea și descoperind lucruri minunate. 
 Școala de acasă este locul care transformă dorința copiilor de a avea acces la tablet, calculator sau 

telefon. Astfel, prin joc se dezvoltă memoria, gândirea logică, atenția, inteligența emoțională. 
 În zilele noastre, am reușit să înțelegem ce înseamnă școala de acasa, când odată cu suspendarea 

cursurilor, activitățile s-au mutat în mediul online. 
 Atât cadrele didactice cât și părinții copiilor, dar și copiii au fost nevoiți să se adapteze noului 

program de a participa la activitățile grădiniței. 
 La început a fost greu, dar în cele din urmă nu a fost imposibil. Atât părinții cât și copiii s-au 

descurcat, chiar dacă nimeni nu se gândea că se va ajunge la acest lucru. 
 Școala de acasă are și dezavantaje-din punct de vedere al timpului, este complicat să studiezi în afara 

școlii tradiționale. Mai ales când este vorba despre preșcolarii de grupa mică, părintele trebuie să își facă 
loc în programul lor pentru a învăța și ei. 

 Copiii erau foarte încântați de jocurile propuse și de filmulețele pe care trebuiau să le vizioneze 
împreună cu părinții. Foarte important a fost faptul că părinții au fost alături de copii, dar și faptul că părinții 
și-au înnsuțit informațiile odată cu copiii.În acest mod, luau parte la activitățile la care erau implicați copiii, 
dar mai ales atunci când se desfășura un joc de mișcare, părintele făcea parte din joc. 

 O modalitate prin care se poate încuraja curiozitatea și dorința copiilor este folosirea jocurilor logice, 
a filmulețelor educative și în general acele produse care să îi ajute să își însușească informații în timp ce se 
joacă. 
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ŞCOALA DE ACASA-ATELIER FINANCIAR 
 

PROF. INV. PRIMAR MIHĂILĂ SIMONA-ELENA,  
 LICEUL TEORETIC ,,IOAN PASCU’’-CODLEA 

 
 Una din activităţile desfăşurate în timpul activităţii online cu elevii a fost ,,Şcoala de bani pe roţi - 

Atelier financiar’’. A fost o activitate care a venit în completarea opţionalului de educaţie financiară 
desfăşurat anula acesta şcolar cu elevii clasei pregătitoare A, de la Liceul Teoretic ,,Ioan Pascu’’ - Codlea. 

 Școala de bani pe Roți este o componentă a programului național de educație financiară al Băncii 
Comerciale Române – Școala de bani, program care se adresează copiilor, adolescenților și adulților. 
Proiectul Școala de bani pe Roți urmărește să educe financiar copiii cu vârste între 7 și 14 ani, al cărei scop 
este să îi ajute pe cei mici să conștientizeze importanța gestionării corecte a banilor. 

Pentu desfăşurarea acestei activităţi a fost nevoie de o programare, de o listă de prezenţă a copiilor, 
dar şi de obţinerea acordului tuturor părinților elevilor de a participa cu elevii la atelierul financiar din 
cadrul FLiP, precum si acordul lor de a transmite numele elevilor participanti Asociației Școala de Valori. 

Timp de o oră și jumătate, copiii au avut ocazia să pășească în lumea banilor și să parcurgă cinci etape 
ale informării și conștientizării, toate aceste etape având Aliați de Nădejde: Jocurile, Voia Bună şi 
Interacțiunea . 

 ,,Ce aș putea învăța astăzi?’’ a fost întrebarea la care, cu siguranţă, elevii aşteptau răspuns.Pentru 
început, răspunzând la o serie de întrebări grupate într-un chestionar, au stabilit ceea ce ştiau . 

Cum a arătat această aventură? 
În prima etapă a traseului - Explorarea, copiii și-au pus hainele de Detectivi sau de Exploratori și au 

intrat în Configurator, un spațiu virtual unde au înțeles importanța planificării bugetului personal. Astfel, 
copiii au înțeles cum este cheltuit bugetul mediu în România, ce grupuri de cheltuieli sunt mai scumpe, care 
costă mai puțin și cum te ajută bugetul personal să preîntâmpini cheltuieli inutile. 

Odată ce au investigat categoriile de cheltuieli și bugetul personal, participanții au ajuns în etapa a 
doua - Joaca, unde au verificat, practic, dacă ce au descoperit este corect. Astfel, într-un joc plin de culori 
și dinamism, ajutați de carpete colorate, copiii au învațat și au înțeles termeni pe care îi vor întâlni în viețile 
lor financiare și au realizat că deciziile financiare au, de obicei, un caracter îndelungat, motiv pentru care 
trebuie să fie foarte atenți. 

Călătoria în lumea banilor a continuat cu etapa a treia – SEIF-UL, unde copiii au descoperit ce este 
SEIF-ul. Aici nu au găsit bani, ci au discutat despre valoarea unui obiect și conștientizarea faptului că 
fiecare are o înțelegere diferită asupra valorii unui obiect, indiferent că e vorba de decizia emoțională, 
materială sau ascunsă a unui obiect. Decizia este foarte personală și uneori se bazează chiar pe instinct. 

După discuții și dezbateri despre buget, valoarea banilor și a obiectelor, copiii au fost pregătiți să intre 
în Forumul Opiniilor –etapa 4, ocazia perfectă pentru a înțelege că este esențial să evaluăm toate 
argumentele disponibile dacă dorim să luăm decizii corecte în viață. 

Înainte de a încheia călătoria virtuală în lumea banilor, copiii au mai avut o singură oprire: 
GLOBALIZAREA. Odată ajunși în ultima etapă, cea de-a cincea, participanții au înțeles că aproape toate 
procesele economice și politice sunt conectate pe plan global. Cele mai multe dintre alegerile făcute de 
oameni vor influența mulți alți oameni din lume. Și cum pot înțelege copiii mai bine acest lucru decât prin 
joacă, discuții și multă bucurie. A fost ultimul pas pe care Detectivii și Exploratorii l-au făcut în lumea 
banilor, iar la finalul celor 5 etape au fost pregătiți să înfrunte lumea reală și să ia decizii financiare mai 
bune, atunci când este cazul. 

Școala de bani pe roți este mai mult decât un program de educație financiară interactiv, este o 
experiență completă oferită copiilor, în timpul căreia înțeleg mai ușor concepte și noțiuni financiare, prin 
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joc, fără să fie nevoiți să asculte definiții sau formule. Pe măsură ce parcurg fiecare etapă din lumea banilor, 
copiii realizează că banii se câștigă greu și se consumă ușor, că nu întodeauna prețul unui obiect este egal 
cu valoarea lui, că fiecare decizie pe care o iau trebuie să aibă în spate niște argumente bune și o bună 
informare și că fiecare dintre noi are un impact asupra economiei lumii prin deciziile pe care le luăm. 

De ce este nevoie de un asemenea program? 
Pentru că avem nevoie să îi învățăm pe copii, de la vârste fragede, că banii se câștigă greu, prin muncă, 

și se pot cheltui foarte ușor dacă nu suntem suficient de conștienți de cum ar trebui să îi gestionăm. Prin 
acest program se foloseste învățarea experiențială și jocuri special create de specialiști de la Universitatea 
din Viena pentru a-i ajuta pe cei mici să acumuleze într-un timp foarte scurt cunoștințe pe care le pot folosi 
toată viața. 

În urma completării formularului de feedback, am constatat că elevii au fost încântati de această 
activitate şi au învăţat foarte multe lucruri interesante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webografie 
https://www.scoaladebani.ro/peroti/despre-proiect/ 
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METODA PALARIILOR GANDITOARE 
EXEMPLU DE BUNA PRACTICA LA CLASA A V- A  

 
PROF. ALINA MIHAILESCU 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB,  
RM. VALCEA 

 
 Noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a V –a, pune accent, cu precădere, pe 

dezvoltarea creativității, a capacității de a selecta informații dintr-un text, pe formarea gândirii critice. 
Metodele moderne activ-participative, centrate pe elev, sunt extrem de eficiente în organizarea demersului 
instructiv-educativ deoarece reliefează dezvoltarea abilităților elevilor/skills în receptarea textelor orale și 
scrise - un aspect semnificativ în dezvoltarea competenței de comunicare în limba română și, imperios 
necesar, în rezolvarea testelor PISA. 

În manualul de clasa a V – a, la Unitatea 1 – Despre mine. Selfie, pentru studiul textului literar – 
”Prietenul meu” de Ioana Pârvulescu, o metodă modernă activ-participativă, centrată pe elev, este metoda 
pălăriilor gânditoare, ce permite caracterizarea, cu succes, a personajului principal, Bogdan.  

Metoda pălăriilor gânditoare propusă de Edward de Bono, thinking hats este o metodă interactivă, de 
gândire critică, ce presupune interpretarea de roluri de către participanţii care îşi aleg una dintre cele şase 
pălării - figurine decupate sau simple simboluri - de culori diferite, cărora le corespund semnificaţii şi, 
implicit, modalităţi diferite de interpretare. 

Participanţii la jocul didactic trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să îşi asume 
rolul sugerat de aceasta: 

- Pălăria albăăeste neutră, oferă o privire obiectivă asupra faptelor discutate, limitându-se la a da 
informaţii despre subiectul ales; semnifică gândirea obiectivă. 

- Pălăria galbenă este cea care oferă o perspectivă pozitivă asupra situaţiei, semnifică gândirea 
optimistă. 

- Pălăria roşie este cea care oferă o perspectivă emoţională asupra faptelor abordate; semnifică 
gândirea influenţată de afect. 

- Pălăria verde este cea care exprimă idei noi şi oferă o perspectivă productivă asupra situaţiei, 
semnifică gândirea creativă. 

- Pălăria albastră este cea care exprimă controlul procesului de gândire, supraveghind, dirijînd 
bunul mers al lucrurilor; semnifică gândirea speculativă. 

- Pălăria neagră este cea care oferă o perspectivă sumbră, judecând faptele; semnifică gândirea 
critică, negativistă. 

 Purtătorii celor şase pălării trebuie să intre perfect în pielea personajelor, să gândească din 
perspectiva pălăriei sub care se află. Aceasta poate fi purtată individual, dar şi colectiv (mai mulţi elevi care 
poartă aceeaşi pălărie trebuind să coopereze, pentru a găsi cele mai bune interpretări ale cazului discutat 
din perspectiva sugerată de culoarea pe care o poartă). La fel, acelaşi elev poate trece sub pălării diverse. 

Concret, metoda funcţionează astfel: se oferă cazul propus spre a fi discutat şi pălăriile gânditoare 
elevilor. Cei care poartă pălăria: 

- albă: trebuie să ofere doar informaţii despre caz, ca un fel de computer sau ecran pe care acestea 
se derulează pur şi simplu (faptele sunt următoarele:...); roşie: trebuie să-şi expună emoţiile, sentimentele 
în legătură cu cazul, fără a încerca să le justifice (sentimentul meu e că..., [nu] îmi place că...); 

- neagră: trebuie să ofere o apreciere negativă a faptelor, punctând aspectele negative sau erorile 
acestora, dar şi pericolele demersurilor propuse (nu e bine pentru că..., ne expunem la riscul ca...); 
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- galbenă: trebuie să se concentreze, dimpotrivă, pe cele pozitive, pe beneficiile şi valoarea faptelor, 
explorând concret şi clar sugestiile primite (care sunt beneficiile... ?, dar obiectivele...); 

- verde: e responsabil de creativitatea grupului, deci de căutarea şi găsirea soluţiilor şi alternativelor 
la acestea (ce-ar fi dacă..., putem face asta şi altfel... ?); 

- albastră: e responsabil de controlul demersurilor desfăşurate, defineşte problema şi deduce 
întrebările, formulează ideile principale şi concluziile, într-un cuvânt monitorizează bunul mers al lucrurilor 
(care e următorul pas... ?, haideţi să rezumăm...). 

Avantajele metodei sunt evidente: 
- stimulează activitatea şi metoda critică, capacitatea de interrelaţionare şi respect mutual; 
- încurajează capacitatea de comunicare şi puterea de a lua decizii a fiecărui elev; 
- dezvoltă mai ales inteligenţa interpersonală, dar şi cea lingvistică sau logico-matematică; 
- combate pasivismul în faţa unui fenomen, toţi membrii clasei fiind invitaţi să îl interpreteze, pe 

rând; 
- are o mare aplicabilitate, indiferent de categoria de vârstă sau de nivelul de cultură, educaţie ş.a. 

al participanţilor; 
- determină pluriperspectivismul, schimbarea perspectivei de gândire asupra unui fapt şi, implicit, 

empatia; 
- încurajează gândirea complexă, atât cea individuală, cât şi cea de grup etc. 
 Aplicație: În ora anterioară am prezentat metoda și i-am împărțit pe elevi în șase grupe, 

corespunzătoare sarcinilor. A doua zi, au venit la școală cu șepcuțele pe cap și l-au caraterizat pe Bogdan, 
în funcție de semnificația fiecărei culori. Ora a fost un succes deoarece, la final, au fost capabili să realizeze 
un ciorchine cu principale trăsături ale protagonistului. 
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O ȘCOALĂ.....ALTFEL 
 

 P. I. P MIHAILESCU SILVIA 
ȘCOALA GIMN. NR. 40 ,,AUREL VLAICU,, 

 CONSTANȚA 
 
 „Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi 

stresați de prezența catalogului. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare transdisciplinară. 
Astfel, noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele pentru care se implică în 
activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

 Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau grupul 
de elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii didactice. Putem 
grupa într-un singur generic obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii în cadrul 
unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale disciplinelor să se contopească în teme 
de activităţi transdisciplinare. În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline 
diferite ci, aceiaşi noţiune o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul 
şi în ritmul propriu al fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii: imaginează, 
construieşte, cercetează, creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, 
originalitatea constând în aceea că nu preia modelul învăţătorului.Competiţia trece pe un plan secundar, 
prioritară devenind colaborarea, munca în echipă, bazată pe sprijin reciproc pe toleranţă, pe efort susţinut 
din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare 
împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. Transdisciplinaritatea presupune 
abordarea integrată a curriculum-ului prin centrarea pe probleme ale vieţii reale, pe problemele importante, 
aşa cum apar ele în contextual cotidian. Astfel stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi 
semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între acestea şi posibilităţile interioare ale copilului. Astfel, învăţarea 
devine un proiect personal al elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne 
totuşi managerul situaţiilor de învăţare. Putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând 
un mediu cu o varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul 
activităţilor şi făcând ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. 

Anul acesta a fost însă o săptămînă cu adevărat AlTFEL, activitătile fiind sustinute pe platforma 
Microsoft Teams. Pe parcursul activităţilor susţinute în cadrul acestui program am încercat să ţinem pasul 
cu tehnologia (reprezintă un instrument prin care se informează şi se comunică eficient), să nu fie plictisitor 
(elevii să fie veseli, plini de energie, lucru care-i face speciali şi unici printre celelalte generaţii), să fim 
mereu spontani, să punem pasiune în ceea ce facem (elevii se regăsesc în învăţătorii lor care reprezintă 
modelele lor în viaţă), să fim naturali (elevii sunt sinceri şi în permanenţă sunt în căutarea unor activităţi 
care să-i ţină în priză astfel încât să simtă că trăiesc viaţa). 

În cadrul acestei săptămâni am optat pentru următoarele activităţi: 
 ,,Îl înving pe Covid! ,, ( copiii au aflat ce este un virus, cum se pot proteja, care sunt regulile de 

igienă personală) 
 ,,Armonii de primăvară ,,(copiii au cântat folosind obiecte din casă-hârtie de copt, linguri, au 

realizat desene sau colaje) 
 ,,Călător prin țara mea ,,(cei mici au prezentat informații despre obiectivele turistice vizitate 

împreună cu părinții.Turul virtual al unor obiesctive turistice din România) 
 „Hai la film! ”(Vizionarea unui film minunat pentru copii „Dumbrava minunată”, ecranizare după 

povestirea “Dumbrava minunată”, scrisă de Mihail Sadoveanu.  
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 ,,Mănânc sănătos, fac sport, sunt voios ! ,,- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CRUCII ROȘII 
(Provocarea a fost să realizeze, împreună cu părinții/bunicii/ frații mai mari un sandviș gustos si haios, un 
desert sau o mâncare preferată, să consume fructe si legume, să facă sport) 

 „Şcoala Altfel” se doreşte a fi o şcoală în care să predomine creativitatea, armonia, îndrăzneala, 
plăcerea şi relaxarea. Aici, elevii vor avea asigurat un mediu plăcut şi un cadru favorabil dezvoltării 
aptitudinilor, imaginaţiei, gândirii critice.  

 Mai mult, la „Şcoala Altfel”, copiii se vor juca creând, vor învăţa jucându-se, se vor implica într-o 
gamă de activităţi interactive, creative, ecologice, culturale, sportive şi nu în ultimul rând recreative.  

Activităţile extracurriculare formează comportamente sănătoase, constituie sursă de interacţiune 
dintre elevi, contribuie la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, presupun cultivarea respectului faţă 
de sine şi faţă de ceilalţi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
* Cernea, Maria, "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Crăciunescu, Nedelea, "Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 

în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti;  
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ȘCOALA DE ACASA ȘI PROVOCARILE INVAȚAMANTULUI ONLINE 

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL COVID-19 
 

PROFESOR: MIHALCEA ADRIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BORCEA”, RACOVA 

 
Închiderea școlilor ca urmare a pandemiei de COVID-19 a generat o serie de măsuri adaptive care au 

permis continuarea procesului școlarizării. Cadrul creat facilitează educaţia la distanţă, dar în momentul de 
faţă nu reușește să ofere proceduri, resurse și metode suficiente prin care calitatea actului educaţional să fie 
garantată. Adevărul este că, în învăţământul românesc, egalitatea de șanse la educaţie nu este garantată nici 
chiar în timp de normalitate, când școlile sunt deschise, cu atât mai puţin pe timp de criză. Diferenţele de 
competenţe acumulate de către cei din zonele urbane și cele rurale sunt mari, iar diferenţele dintre condiţiile 
de învăţare sunt imense.  

 Sistemul educaţional nu este pregătit pentru a oferi cadrul prielnic unui act educaţional eficient și 
calitativ la distanţă, ritmul și calitatea învăţării la clasă fiind mult superioare celor în vreme de criză. Nicio 
ţară nu reușește pe deplin să garanteze o calitate a actului educaţional pe timp de pandemie identică celei 
din timpul de normalitate. Totuși, acele ţări care au deja reglementată învăţarea la distanţă reușesc să facă 
faţă mult mai bine provocărilor.  

 
Soluţiile învăţământului românesc în timpul pandemiei 
 Unele școli se folosesc de platforme online de tip e-learning, altele folosesc aplicaţii care oferă cadrul 

organizării de conferinţe video, precum Zoom sau platforma educaţională Google classroom ș.a.m.d. Chiar 
și în cadrul acestor metode, instrumentele sunt diferite. Unii profesori se înregistrează video sau audio în 
timp ce explică noile conţinuturi, alţii se întâlnesc virtual prin conferinţe video și astfel permit interacţiunea 
directă; unii creează tutoriale, explicând astfel anumite conţinuturi noi, în vreme ce alţii le trimit copiilor 
doar sarcinile pentru fiecare zi și testările pe baza cărora le sunt verificate acestora cunoștinţele. În timp ce 
unii elevi continuă să înveţe de acasă, alţii pierd tot mai mult, pe zi ce trece. 

Un rol la fel de important precum cel al dascălului îl are şi părintele. Actul educaţional nu poate fi 
realizat în acest timp fără un aport semnificativ din partea părinţilor. La învăţarea de acasă dispar o serie de 
motivaţii extrinseci (competiţia, colaborarea, joaca etc.) pe baza cărora funcţiona până atunci elevul; acesta 
este supus unor schimbări emoţionale prin izolarea și necunoscutul care tind să îl deprime; se adaugă lipsa 
competenţelor necesare învăţării la distanţă, copiii nefiind obișnuiţi să înveţe singuri. Toate acestea sunt 
bariere în calea actului educaţional. Educaţia nu are în vedere în primul rând acumularea de cunoștinţe, ci 
mai degrabă formarea unui sistem de gândire și vieţuire, care se poate realiza doar prin relaţie, model și 
îndrumare. De aceea, succesul sistemului homeschooling al învăţării la distanţă depinde de prezenţa 
continuă a unui părinte cu rol de pedagog. 

 
Cel mai mare impediment al reușitei unei astfel de învăţări la distanţă este lipsa metodelor de 

predare 
În cadrul acesta dispare posibilitatea ca profesorul să fie în centrul actului educaţional. Predarea 

frontală și colectivă își pierde pârghiile reușitei. Lipsa unui sistem educaţional la distanţă în vreme de 
normalitate a augmentat criza educaţională creată de pandemie. 

În cazul de faţă, profesorii și părinţii ar trebui să se ocupe mai mult de consolidarea conţinuturilor 
deja asimilate, de dezvoltarea abilităţilor cognitive prin joacă și a celor de socializare ale copiilor prin 
instrumentele online pe care le avem la dispoziţie, prin teme educative. Presarea profesorilor, a părinţilor 
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și a elevilor spre continuarea ritmului educaţional în vederea atingerii obiectivelor impuse de programa 
educaţională românească nu face altceva decât să adâncească pe plan psihic criza pandemică. 

Obligativitatea școlii de acasă fără oferirea instrumentelor și metodelor necesare ar duce la o repulsie 
direcţionată înspre actul educaţional. S-ar înlătura bucuria descoperirii și dorinţa, deja mult diminuată, a 
performării. Acum este perioada cea mai prielnică descoperirii unor noi pasiuni și a hrănirii domeniilor de 
interes pentru copii. Cel mai util mod de învăţare în această perioadă este abordarea hobbyurilor și a 
domeniilor în care copilul, învăţând, are percepţia jocului. 

 
Soluţii funcţionale în alte ţări 
Criza generată de COVID-19 poziţionează școala românească într-o ipostază a reevaluării forţate a 

valorilor și metodelor ei de exprimare. Dacă până acum unele modele educaţionale funcţionale în alte ţări 
sau chiar continente nu au fost implementate în România, această restartare impusă a învăţământului 
românesc aduce în actualitate subiecte precum învăţământul la distanţă, școala online, unschoolingul și 
homeschoolingul. 

 
Școala online și învăţământul la distanţă 
În funcţie de perioada și ţara de referinţă, învăţarea online și învăţarea la distanţă au definiţii diferite 

și, mai mult sau mai puţin, complementare. În Statele Unite ale Americii există în momentul de faţă o 
multitudine de sinonime ale conceptului de învăţare la distanţă: educaţie la distanţă, învăţare prin 
corespondenţă, e-learning, învăţare online, educaţie online, învăţare virtuală etc. În Europa este folosită 
adesea sintagma open learning, dar și în cazul acesta sintagma educaţie online îi cuprinde majoritatea 
semnificaţiilor. 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI ÎN CONTEXTUL 

 PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII – EVALUĂRII ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR – MIHALCEA IULIA 
 ȘC. GIMNAZIALĂ IZBICENI, OLT  

 
În sens larg, managementul clasei de elevi se referă la mijloacele şi modalităţile de conducere a 

activităţii la clasa de elevi, activitate derulată de regulă de către un cadru didactic. În sistemul social de 
educaţie şi învăţământ, cadrul didactic trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relaţii 
de colaborare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. Ei nu educă numai la catedră sau 
în clasă, ci prin fiecare contact relaţional cu copiii şi părinţii, desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, 
de conducere şi direcţionare. 

Managementul clasei de elevi se referă la o activitate de „orchestrare” sau de coordonare a unui întreg 
set de secvenţe de învăţare astfel încât aceasta să fie cât mai eficientă şi mai productivă. De multe ori, 
educatorii descriu un bun management al clasei ca o acţiune de creare a unui mediu pozitiv de învăţare, şi 
nu doar în sensul spaţiului fizic ci, prin extensie şi la ceea ce numim „sintalitatea” colectivului de elevi. 

Dacă până acum școala însemna locul unde copiii stăteau în bănci, în prezent școala, ca sursă 
primordială de cunoaștere, a suferit schimbări majore ! În primul rând, s-a ,,mutat” acasă, în contextul în 
care izolarea ne protejează cel mai eficient împotriva epidemiei de Covid-19; în al doilea rând, 
instrumentele de comunicare și învățare folosite de elevi și dascăli aparțin în foarte mare măsură tehnologiei 
digitale, care oferă, prin intermediul internetului, transmitere de informații . 

Contextul cel nou presupune ca mediul online să devină din ce în ce mai folositor și mai eficient 
utilizat.. În toată această perioadă de stat acasă, cred că toți am trecut, mai întâi, la constituirea grupurilor 
pe whatsapp, messenger, apoi la alte aplicații cum ar fi cele create de școlile fiecăruia dintre noi sau aplicații 
precum google meet, classroom, zoom, etc. Bineînțeles că și orarul a fost revizuit, sintetizat, în așa fel încât 
toate demersurile noastre educaționale să fie unele accesibile și atrăgătoare pentru toți! Se fac lecții online, 
se fac prezentări, se dau teme cu grad de dificultate redus, creativ, lecturi, vizionări de filme scurte, 
conversații în grupurile claselor pe diferite teme.  

Suntem în plină eră digitală și, vrând-nevrând, cu toții-elevi, profesori, părinți societate- trebuie să 
ajungem actori cu roluri importante! 

PREDAREA ONLINE ESTE PENTRU TOȚI O PROVOCARE! 
Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 

notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.  

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație și să ne îndeplim misiunea noastră 
în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia Corona virus 19), 
angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la 
distanță.  

În această situație, profesorii din România sunt provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 
important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor .  
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Ce avantaje sunt?  
 -acces permanent  
• -centrare pe elev  
• -stimulează colaborarea și învățarea  
• -favorizează creativitatea  
• -permite un număr mare de participanți  
• -accesibilitate, flexibilitate  
• -feedback rapid pentru elev  
• -capacitate de stocare mare  
Ce dezavantaje sunt?  
 implică dispozitive precum telefoane, computer, conexiune la Internet, pe care nu toși copiii le au, 

ba chiar și dintre cadre sunt care nu dispun de astfel de dipozitive 
• poate fi alterată calitatea sunetului, a imaginii  
• dispare factorul socializare  
• nu orice tip de informație poate fi transmisă prin platforme  
• elevii nu au suficientă experiență  
• necesită auto-motivare și auto-disciplină  
• stigma socială  
Ce s-a observat?  
 persoanele introvertite devin din ce in ce mai active  
• dispare inhibiția legată de aspectul fizic  
• stimulează elevul să caute  
Ce nu ar trebui să facem noi, acum când predăm online ? 
• Este nou totul, deci învățăm cu toții din mers, și ar trebui:  
• să nu ,,sufocăm ” elevii cu fișe, teste doar de dragul dovezilor  
• -să încercăm să îi determinăm să invețe prin descoperire  
• să coreleze teoria cu practica prin mici sarcini care le pot efectua acasă, mult mai agreate decât 

testările  
Să nu uităm!  
Mai mult ca oricând avem nevoie de :  
• COLABORARE  
• RESPONSABILITATE  
• ASUMARE  
• TOLERANȚĂ  
Cum putem ține lecții online?  
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de 

resurse:  
O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Cele mai eficiente platforme 

pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative unde procesul de a 
crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit).  

Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau 
teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback 
din partea profesorului.  

Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă 
de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme 
de lucru pentru acasă, aici lista e mai lungă și include numeroase aplicații. 
  

 

288



CONCLUZII 
Este o perioadă dificilă pentru noi toți. 
Este minunat să ne jucăm de a click ul, este o lume fascinantă a jocului, a competițiilor, a culorilor, a 

sunetelor, care place copiilor, dar deprinderile de muncă intelectuală nu trebuiesc minimalizate, de aceea 
în proiectarea scenariilor online ne centrăm și pe munca efectivă a copilului cu fișe, cu manualul, caietul, 
exercițiile variate, scrisul de mână, creațiile plastice, activitățile creative, artistice. 

Scopul muncii noastre este acela să formăm competențe intelectuale elevilor, secundar pe cele 
digitale. Noi trebuie să aplicăm și citirea explicativă, conversația, explicația, problematizarea și o gamă 
largă de metode, să combinăm în strategia didactică activitatea directă/ online cu cea indirectă/ offline, să l 
facem pe elev părtaș la propria formare și activ în învățare. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

PLATFORMA LEARNINGAPPS.ORG  
 

MIKLOȘ MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

 
LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 concepută tocmai pentru a sprijini procesele de învățare 

și predare prin module interactive. Aceste module de învățare pot fi integrate direct în conținuturi de 
învățare, dar pot fi concepute și de utilizatori, online, sau pot fi modificate. Scopul este de a aduna module 
care pot fi reutilizate și de a le pune la dispoziția publicului. Aceste module (denumite Apps) nu conțin din 
acest motiv un cadru special sau un scenariu concret de învățare, ci se limitează exclusiv la partea 
interactivă. Modulele, ele însele, nu reprezintă o unitate de învățare închisă, ci trebuie să fie incorporate 
într-un scenariu de predare corespunzător. 

Exercițiile se pot alcătui relativ simplu, urmând instrucțiunile de pe site. Există numeroase modele 
care facilitează crearea acestora într-un timp relativ scurt.  

Tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse, precum: Cuvinte încrucișate; Jocul Milionarii; 
Marchează în text; Quiz cu alegere; Completează tabel; Quiz cu introducere; Grilă ordonare; Joc-Perechi 
(Perechi imagini); Joc-Perechi (Text/Imagine); Ordonare cu hartă; Ordonare grupe; Ordonare pe imagini; 
Ordonează perechi; Puzzle – Grupe; Tabel ordonare; Rebus; Spânzurătoarea; Text spații goale; 
Completează tabel; Quiz cu introducere; Audio/Video cu inserări; Avizier; Caiet; Calendar; Chat; 
Mindmap; Scrieți împreună. 

Pentru elevi, LearningApps oferă moduri mai interactive şi atrăgătoare de însuşire a noilor informaţii. 
Prin intermediul LearningApps elevul va învăţa mult mai uşor prin descoperire şi mai ales prin 
interactivitate. 

Cu ajutorul platformei LearningApps.org am realizat o serie de exerciții interactive, pentru disciplina 
limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a.  

Mai jos se regăsesc câteva dintre exercițiile realizate de mine, împreună cu linkul unde se pot accesa. 
Linkul corespunzător fiecărui exercițiu l-am postat pe grupul clasei, unde a putut fi vizualizat și rezolvat de 
fiecare elev, acasă.  

 
 
Fructul cel mai valoros – înțelegerea textului  
https://learningapps.org/view9525335  
 
Fructul cel mai valoros - Adevărat/Fals 
https://learningapps.org/watch?v=p3r81sewa20  
 
Fructul cel mai valoros - Cuvinte cu același înțeles 
https://learningapps.org/view9527131  
 
Fructul cel mai valoros - Cuvinte cu înțeles opus 
https://learningapps.org/watch?v=pdxawkgm220  
 
Fructul cel mai valoros - Joc de cuvinte ”Eu spun una, tu spui multe!” 
https://learningapps.org/view9526207  
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”Din inimă” – Expresii cu cuvântul ”inimă” 
https://learningapps.org/view9527361  
 
Exerciții interactive pe baza textului suport ”Fructul cel mai valoros” 
https://learningapps.org/view9527560  
 
Semne de punctuaţie 
https://learningapps.org/view9551381 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA!  

 

PROF. MILICICI ANIȘOARA 

PROF. OARGA DANIELA 

GRADINIȚA P. P. NR. 1  

SANNICOLAU MARE, TIMIȘ 
 

 Școala de acasă i-a dat ocazia educatoarei să exploreze noi moduri de învățare. Metodologia de 

predare – învățare – evaluare, acum, a fost înlocuită cu activități mai atractive. Pentru copii, socializarea a 

lipsit.nu le-au plăcut să stea izolați. Datorită acestei pandemii, părinții au fost mai apropiați de copii, 

desfășurând activitățile recomandate de educatoare. 

Luni: ,,Suntem artiști” 

• desenează/pictează personajul preferat 

• pictează pe pietricele 

• interpretează o poezie sau un cântec 

Marți: ,, Suntem bucătari” 

• realizează cu mama sau tata un sandvici haios/pizza/ fursecuri 

• joacă-te : https://www.kidsopia.com/project/ucenicul-bucatar/  

Miercuri: ,, Suntem oameni de știință” 

- https://www.kidsopia.com/experimente-cu-plantele-din-casa/  

- https://www.itsybitsy.ro/Parinti/timp-in-familie/experimente-pentru-copii/ 

Joi: ,,Salvăm planeta” 

•  ,,Ce este reciclarea?”https://www.youtube.com/watch?v=ffbACw20BdY  

•  ,,Ce ți-ar spune un copac?”https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ  

• Realizează o jucărie din materiale reciclabile 

Vineri: ,,Suntem prichindei” 

• Azi poți să fii cine vrei tu! Te poți deghiza în personajul preferat 

 

 Școala Altfel înseamnă activități educative și pe placul copiilor. Școala Altfel este un program 

educativ, distractiv și informal. Școala Altfel aduce o nouă perspectivă asupra sistemului educațional 

extracurricular. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

EDUCATOARE: MILITARU CONSTANTINA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ,,LUMEA COPIILOR,, 

 TG JIU 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere.  

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ.  

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, elevi 
Premium, o experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ 
(Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire 
adecvatӑ care să permitӑelevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură să oferim colegilor noștri de breaslă (și nu numai!) cȃteva 
recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade: 

→ Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care 
elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii 
să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;  

→ Monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, 
chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții 
elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

→ Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

→ Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 

→ Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală 
(sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise. 
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STRATEGII DE PREDARE ONLINE 

 
EDUCATOARE: MILITARU DENISA LUIZA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,LASCAR CATARGIU,, 
CRAIOVA 

 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România au fost provocați să se adapteze 
rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu 
instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, 
mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Mai jos avem câteva soluții care vă vor ajuta să vă creați propriul kit de educație online pe care 
să-l testați și să-l îmbunătățiți și în viitor.  

Cum ne organizăm clasele? 
Mai multe școli au organizat ședințe de coordonare cu profesorii pe platforme precum Skype, 

Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Acesta e primul pas pentru a stabili calendarul 
online și modul cum veți comunica cu elevii. Cel mai popular instrument de colaborare online cu 
aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare și colaborare online este Google.  

Pentru a fi cât mai eficienți: 
 Pentru ciclul primar: 
1.Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau 

cu elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
Puteți pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care veți organiza 

întâlnirile online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe 
Zoom, de la 10 la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

2. Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să 
sprijine învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la 
Internet de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

3.În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se 
putea conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are elevul 
în grijă săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. Puteți comunica și telefonic 
cu elevii și chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătați că vă preocupă starea 
fiecăruia și că aveți în continuare așteptări și sarcini clare.  

Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri 

de resurse: 
1.O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii.  
2.Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste 

sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și 
feedback din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de 
profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

3.Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 
formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, 
cât și ca teme de lucru pentru acasă.  
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1. Soluții pentru interacțiunea în timp real 
ZOOM- este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video.Elevii nu au nevoie de 

niciun cont, ci trebuie doar să acceseze linkul primit, să descarce aplicația Zoom pe calculator sau 
mobil și să se conecteze cu un microfon și sau/webcam. Atunci vor intra într-o întâlnire online unde 
pot comunica prin mesaje pe chat cu profesorul, pot vedea ce le împărtășește profesorul de pe ecranul 
său (opțiunea share screen), se pot vedea și auzi reciproc dacă au microfoane și camere web instalate 
pe aparatul pe care îl folosesc. 

Google Meet-este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de 
comunicare instant prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie 
doar să-l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet acceptă până 
la 100 participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online 
Dincolo de întâlnirea live, veți dori să oferiți elevilor materiale extra, teme pentru acasă și să le 

urmăriți progresul. Printre recomandările de platforme care permit colaborarea între profesori și elevi, 
dincolo de ore, se numără Google Classroom, Edmodo, ClassDojo sau EasyClass.  
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KEY COMPETENCES AND ETWINNING PROJECTS 

 
MILITARU NICOLETA MARILENA 

LICEUL DE ARTE ”IONEL PERLEA”, SLOBOZIA, IALOMITA 
 
eTwinning project- Let's Explore EUrope! 
eTwinning offers teachers and students from Romania and not only the opportunity to work with 

other schools from Europe, making projects which lead to the enhancing of the key competences and focus 
on the pupil during the activities. 

The project Let’s Explore EUrope! Was unfolded last year and it was awarded with both the National 
Quality Label and the European Quality Label. It was evaluated from the perspective of its integration into 
the curriculum, the skills and competences which it focuses on and from the perspective of the work 
strategies chosen to reach the aims of the project. As for the development of the eight key competences, the 
project can be explained in details and it can be used as future reference for other projects and activities. 

1. Communication in mother tongue – before working on the online tasks, there have been meetings 
in which the participants communicated in the Romanian language in order to make sure that all the people 
involved understood the tasks. The private group communication was also done in Romanian and its main 
purpose was to remind the participants of the deadlines and urgent tasks to be carried on.  

2. Communication in a foreign language – the project is in English, the tasks, the pages and the forum 
section were also in this language. Also, a school from Germany participated in the project and some of the 
tasks were doubles in German and the students could work on those, too thus practicing their skills in a 
second language. 

3. Math skills and basic science and technology skills – The participants had to check price lists from 
hotels situated in the cities discussed in the project. They analyzed and compared these prices, they have 
establishes how cheap/expensive a hotel was compared to another. Also, they asked for and looked for 
menus from different restaurant and they had to order breakfast, lunch and dinner in order to fit a certain 
amount of money.  

4. Digital skilla – the participants made presentations of monuments and places using Padlet ( upload 
pictures, write texts, copy links and post an answer) – a collaborative document in which they work on 
pieces of information available to all. A collaborative power-point is another web tools used in the project. 
Here, participants uploaded photos, maps, diagrams and charts in order to create complex presentations of 
the targeted cities. All these materials focused on accommodation, tourist attractions, behavior rules, 
traditional food and drinks, transport and means of communication.  

5. Learning to learn – the participants accessed different sites, they read articles on blogs and tourist 
guides about the cities included in the project in order to gather all the necessary information for the 
activities of the project. 

6. Social and civic skills – The participants works in national and multinational teams (online) and 
they obeyed a set of rules (the netiquette) which was negotiated among the participants, they helpe3d each 
other in task achievement and they took over other tasks when things needed to be done.  

7. Initiative and entrepreneurship skills – The students were encouraged to suggest activities for the 
project and different work strategies, they were the ones who initiated the exchange of opinions on the 
students forum. They were also the ones who suggested the logo of the project and thus the students eager 
to send their proposals enrolled in a logo competition. The participants voted for their favourite one using 
a Google form. 
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8. Sensitivity and cultural awareness- The participants read about the cities included in the project, 
the discovered important information from economical, educational, social, cultural points of views, they 
consulted different tourist guides and they have done their research regarding different traditions and 
customs.  

The eTwinning projects offer the English teachers the opportunity to let their students address certain 
topics, to choose different activities, to find their favourite work strategies and communication methods 
with the partners. The more the students are exposed to the eTwinning projects, the mode independent they 
become in using the twinspace and they are able to find what fits their interests the best.  
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BUNE PRACTICI PENTRU ȘCOALA ONLINE 

 
MILU ADRIANA 

 
Numele și prenumele cadrului didactic: MILU ADRIANA 
Unitatea de învățământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL"-PUCIOASA 
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: clasele V-VIII 
Data: Ideea a fost lansată în săptămâna ,,Şcoala altfel"(aprilie) şi a continuat până în luna mai 

2020 
 

• Care este exemplul de bună practică? 
Denumirea exemplului 
de bună practică 

Realizarea revistei ,,Cu puţină fantezie, poţi scăpa de pandemie!"  

Descrierea exemplului de 
bună practică  

 
 Elevii au fost solicitaţi să trimită creaţii pe diverse teme. Temele propuse 
au legătură cu conţinuturile predate/lecţiile studiate sau cu lectura 
particulară, ca de exemplu: Scrisoare către personajul/autorul indragit 
(clasele a VI-a şi a VIII-a), Povestiri fantastice, dupa modelul textului 
studiat in manual (elevii clasei a VII-a), Povestiri cu animale, inspiraţi fiind 
de fabula studiată la clasă (clasa a VI-a), Poezii inspirate din conţinutul 
textelor studiate sau citite ca lectură particulară.  
 
 
 

• De ce cred că este un exemplu de bună practică? 
Beneficii pentru elevi   Elevii citesc, îşi menţin treaz interesul pentru lucrul bine făcut/munca de 

calitate, îşi dezvoltă şi valorifică creativitatea, imaginaţia, exersează 
cunoştinţe acumulate, şi le reîmprospătează,  
se delectează, desenează, colaborează, împărtăşesc idei, gânduri despre 
ceea ce scriu, dezbat, refac, adaugă, găsesc soluţii etc. Este ca o terapie de 
grup, realizată inconştient la început... Elevii cu talent la desen îşi exersează 
abilităţile artistice, decorând paginile revistei, în acord cu textele scrise de 
colegii lor.  
 

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate  

 Am înţeles că această perioadă, dificilă pentru toţi, poate avea avantajele 
ei, dacă noi, dascălii, ne punem mintea şi sufletul la contribuţie. Putem lua 
totul ca pe o provocare, atât noi, cadrele didactice, cât şi elevii noştri. Ne 
putem dezvălui laturi mai puţin cunoscute, afinităţi, idei noi, care să fie apoi 
concretizate în lucruri frumoase şi interesante. Am învăţat că nu trebuie să 
subestimăm elevii noştri în ceea ce priveşte dorinţa lor de colaborare, chiar 
şi de la distanţa acum, neconstrânşi de teama mustrărilor, notelor etc. Elevi 
şi profesori învăţam mersul într-o lume uşor nesigură în acest moment, 
luminând-o cu resursele universului nostru interior. 
 M-a surprins faptul că unii elevi, scriind aceste texte, au simţit nevoia să-
şi destăinuie, printre rânduri, gânduri ale lor legate de pandemie, căutându-
şi şi găsindu-şi parcă alinarea în rândurile scrise.  
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Reușite/ Provocări   Elevii sunt foarte încântaţi că pot contribui la realizarea unei reviste în 
această perioadă de carantină/pandemie. De această dată, nu nota este cea 
care i-a motivat, ci dorinţa de a realiza împreună ceva frumos. Chiar dacă, 
la început, ideea de a realiza o revistă mi se părea nerealizabilă, reacţiile 
lor, implicarea, dorinţa de colaborare, sprijinul fiecăruia acolo unde a simţit 
el că se descurcă mai bine, m-au determinat să înţeleg, dincolo de toate, că 
am, de partea cealaltă, un aliat pe măsură. Lucrând împreună la această 
revistă, i-am simţit parcă mai aproape decât la lecţiile obişnuite. Sunt 
convinsă că vor fi încântaţi, aşa cum mărturisea un elev de-al meu, atunci 
când se vor reîntoarce în bănci, să răsfoiască paginile unei reviste care, iată, 
constituie rodul muncii lor dintr-o perioadă pe care facem tot posibilul să 
nu o păstrăm în memoria noastră ca pe o perioadă grea, ci ca fiind o perioadă 
căreia am ştiut cu toţii 
 să-i facem faţă, ba, mai mult, să o şi valorificăm în mod util şi plăcut. 
 
 

• Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației în 
vigoare) 
A. FOTOGRAFII SUGESTIVE  
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B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte) 
 
 La şcoală, la una din lecţiile de limba română, toţi am stat cu gurile căscate atunci când doamna noastră 
profesoară ne-a citit ,,Moara lui Călifar". Creând un text din imaginaţia mea, pentru o revistă a noastră, 
am reuşit, pentru câteva momente, să evadez din lumea reală, unde totul se învârtea parcă doar în jurul 
ştirilor despre un anume virus. Sper să placă textul meu celor care vor răsfoi paginile revistei. 
 (Andra Armaşu, cls. a VII-a B) 
 
 Cu siguranţă, abia aştept să mă reîntorc la şcoală şi să ţin în mâinile mele o revistă în paginile căreia 
am fugit cu gândul într-un moment mai puţin frumos al vieţii mele de elev. 
 (Bianca Măntescu, cls. a VI-a A) 
 Părerea mea este că această revistă o să ofere şi altora curajul de a scrie fără reţinere texte literare. 
Sincer, nu prea credeam că textul meu va fi luat în seamă. 
 (Ştefan Claudiu, cls. a VII-a B) 
 
 Ce idee frumoasă au avut colegii mei atunci când au propus să scriem poezii cu şi despre lecturile 
noastre! Abia aştepta Bubico să apară şi într-o poezie. M-am distrat tare mult scriind şi desenând! 
 (Andreea Ciocodeică, cls. a V-a A) 
 
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte) 
 
 Elevii au redactat texte, în versuri şi proză (în document word), au realizat desene care să ilustreze 
conţinutul textelor, iar, în final, rezultatul a început să capete forma unei reviste a elevilor pentru 
elevi/copii.  
 Produse pot fi considerate, la figurat, şi reacţiile lor, şi zâmbetele lor, şi încercările lor, şi lumina de pe 
chipurile lor, chiar dacă surprinse în nişte chenare, pe un ecran, acolo unde lumea noastră, a adulţilor, 
s-a întrepătruns parcă în aceeaşi normalitate, cu lumea lor, a celor care aşteaptă mereu la fel de curioşi 
şi de nerăbdători o provocare de la noi...  
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂRII ON-LINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MÎNDRULEANU SIMONA-IONELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” 

 
 În ultimii ani, învățământul on-line (e-learningul), câșigă din ce în ce mai mult teren în fața învățării 

clasice. Pregătirea la clasă, alături de colegi și interacționând direct cu cadrul didactic, este esențială, dar 
suplimentarea acesteia cu diverse cursuri on-line ajută la dezvoltarea, în ansamblu, a copilului si nu numai. 

 Studiile on-line reprezintă o parte a așa numitei educație flexibilă. Flexibilitatea și oportunitatea de 
a studia fără restricții de timp și loc sunt poate cele mai importante caracteristici și cele mai benefice aspecte 
ale studiului on-line. Atât cursantul, cât și tutorele beneficiază de această flexibilitate. Un alt avantaj îl 
reprezintă spațiul, ca variație. Cursanții pot aplica on-line tehnici de studiu și pot avea acces la resurse 
variate de învățare în media. Pe internet studiile oferă, de asemenea, o oportunitate unică de a crea co-
cunoștințe în rețele de colaborare și de cooperare. 

 Predarea online presupune flexibilitate în învățare și aduce rezultate clare. Predarea online, cel mai 
flexibil program de training, deschide multe ferestre spre stilul de învățare al cursantului, preferințele lui, 
bineînțeles punctele lui slabe, trainerul putând, astfel, crea o experiență personalizată pentru fiecare în parte. 
Se vor vedea rezultate imediat! 

 Fie că nu înțeleg lecțiile de la clasă, refuză să-și facă temele sau pur și simplu vor să se joace pe 
device-urile lor preferate – copiii din generațiile digitale par să-și dorească ceva mai mult atunci când vine 
vorba de școală și învățare. 

 De altfel, tehnologia este parte a vieții de zi cu zi. Încă din primul an de viață, copiii sunt atrași de 
tehnologie și, pe măsură ce cresc, experimentează expunerea la diverse device-uri smart. 

 Astfel, încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai 
internetului, dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori 
nivelul părinților și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită 
pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala on-line reprezintă o 
provocare atât pentru copii, cât și pentru părinți. 

 Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Atât părinții, cat si profesorii observă 
atracția copiilor față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele 
digitale, tocmai pentru a răspunde intereselor lor. S-au creat platforme adresate copiilor din fiecare ciclul 
de învățare tocmai în scopul de a oferi ajutor atractiv în a înțelege, a aprofunda și a exersa ceea ce fac la 
școală. 

 Pentru ca acest demers să fie eficient, părinții trebuie să adapteze spatiul de lucru, astfel ca acesta să 
fie funcțional, personalizat pentru fiecare copil in parte, iar copilul să aiba la-ndemâna cele necesare și 
nimic din ceea ce l-ar putea distrage. Cadrul didactic va trebui sa se asigure ca materialele puse la dispozitie 
on-line, să fie atractive, distractive, dar cu un conținut bine structurat și documentat. 

 În multe cazuri, invatarea on-line poate deveni o metoda preferata de cei mici. Aceasta completează 
învățarea clasică. În primii ani de viață, copiii iși dezvolta abilitățile sociale și încep un proces complex 
de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun 
întrebări noi, vor răspunsuri cât mai amănunțite și provoacă atât educatoarea, cât și părinții, la dezbateri cu 
final neașteptat. 

 Studiului clasic din grupa i se poate alătura acasă metoda inedită a învățării online, ce completează 
perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și 
educație, dar in nici un caz acesta nu poate fi înlocuit, mai ales la vârsta preșcolară, când copilul invață să 
socializeze, leaga pentru prima data prietenii, invață prin descoperire dar si prin imitatie.  
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 Am observat, de asemenea, ca învățarea on-line dezvoltă autonomia și curiozitatea. Atunci când 
copilul accesează un produs educațional online, copiii pot alege singuri între diferitele secțiuni ale unei 
platforme: Cufărul cu jucării, Exploratorul vesel, Locul meu de joacă, Misiune specială sau Clubul Isteților, 
simțind astfel ca nu e constrans, ca este liber sa invețe ce vrea. Prin jocuri ce completează perfect un manual, 
copiii pornesc într-o călătorie virtuală prin lume, uimindu-vă de câte lucruri minunate află. 

 Cadrele didactice, in strânsă colaborare cu părintii, pot transforma tehnologia într-un aliat pe termen 
lung, transformând dorința insistentă a copiilor de a se juca pe tabletă, pe calculator sau pe telefon, dintr-o 
problemă într-un avantaj! Astfel, prin joc și aproape fără să-și dea seama, copiii își vor antrena abilități 
importante precum memoria, atenția, gândirea logică, comunicarea și inteligența emoțională. Și nu numai! 
Vor exersa ce învață la școală, vor învăța lucruri noi și vor descoperi lumea înconjurătoare! 

 In mare avantaj al platformelor educaționale este acela ca permit copiilor să învețe în ritmul 
propriu. În ceea ce privește activitățile concepute pentru a fi prezentate on-line, ofera copiilor informații 
ce pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, cu sau fără ajutorul părinților sau al unui profesor meditator. 
Astfel, copiii lucrează în ritmul lor, vizionează ori de câte ori au nevoie, un anumit filmuleț explicativ și își 
pot urmări îndeaproape evoluția. 
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ȘCOALA ALTFEL-ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF.INV.PRIMAR IRIMIA VIOLETA-CRISTINA,  
ȘC. GIMN. LUNCA PRIPORULUI, NEHOIU, BUZAU 

PROF. INV. PREȘCOLAR MIRON CRISTINA DORINA,  
GPN RAZA DE SOARE, NEHOIU, BUZAU 

 
 Contextul actual al pandemiei de COVID 19 a adus omenirii schimbări dramatice, care au modificat 

radical modul de viață al intregii planete.Aceste schimbări au fost resimțite in absolut toate sectoarele de 
activitate ale economiei, cât și în viața socială. 

 Izolarea a adus cu ea un nou concept în învățământ, acela de învățământ online sau școala de 
acasa.Acest nou tip de invățământ a găsit nepregătit sistemul românesc, care nu are dotarea materială ce ar 
putea să permită desfășurarea in codiții optime a cursurilor online, atât copiii cât și profesorii, descurcându-
se în limita posibilităților, cu telefoane, tablete și abonamente de internet personale.Acest aspect a privat de 
prezența online la cursuri un număr mare de copii, mai ales din mediul rural, copii care nu au astfel de 
gaget-uri, sau locuiesc in zone in care acoperirea de rețea de telefonie mobilă sau internet este deficitară. 

 O altă problemă care s-a răsfrânt mai ales asupra școlarilor mici, a preșcolarilor, cât si asupra unei 
părți semnificative de adulți (părinți și cadre didactice) a fost lipsa competențelor de utilizare a 
calculatorului, motiv pentru care, in cazul acestora, școala online s-a desfășurat, fie in pereche cu părintele, 
în cazul școlarilor mici si a preșcolarilor, fie pe grupuri de watsapp sau telefonic. 

 Elementul de noutate al acestui nou tip de învățământ a stârnit curiozitatea celor mici care au 
participat cu interes la lecțiile online, fiind o provocare pentru cadrele didactice, care s-au văzut nevoite să 
acceseze platforme și programe noi, să creeze profiluri și clase virtuale, să învețe sa conceapă lecții în plan 
virtual și nu în ultimul rănd să-i învețe si pe copii, respectiv părinți, să utilizeze aceste instrumente.  

 Activitățile online la preșcolari au fost o școală a părinților.Cadrele didactice au inițiat întâlniri online 
pe diverse platforme de învățare, dar, protagoniștii acestor întâlniri au fost în principal părinții, care au 
primit ,,sarcinile de lucru”, care au avut grijă ca micuții sa le îndeplinească și tot ei au fost cei care au 
inregistrat rezultatele, au postat pe grupul clasei, dovadă că sarcina a fost indeplinită.Cei mici au fost fericițî 
că au vazut-o pe ecran pe doamna, că au vorbit cu ea si ca s-au vazut / auzit tot acolo indeplinind diverse 
sarcini.  

 În segmentul școlar clasele pregătitoare, I și chiar a II a, lucrurile au stat cam la fel ca la preșcolari, 
diferența făcănd-o complexitatea sarcinilor.O problema delicată a constituit-o scrierea literelor de mână 
noi.Cadrul didactic a găsit numeroase modalități (filmulețe, animații)cu ajutorul cărora explică etapele de 
scriere a literei respective, apoi cu ajutorul părinților, monitorizează realizarea sarcinii, respectând etapele 
de lucru. 

 Faptul ca un copil de vârstă școlară trebuie sa stea în fața calculatorului să facă școală online a pus 
la încercare creativitatea si măiestria cadrului didactic, care, pe lângă competențele digitale, a trebuit să 
îmbine și să combine esențialul din activitățile didactice într-o abordare transdisciplinară, în așă fel încât, 
cel mic sa stea cât mai puțin timp in fața monitorului (ex: elevii clasei a III a, stateau zilnic o ora onilne in 
lecție, pe platforma și incă o jumatate de oră, după ce-și făceau temele pe grupul de watsapp al clasei, unde 
postau teme, rezultate ale diverselor activități. 

Pentru a le menține interesul, pe lângă teme, elevii au primit in fiecare zi câte o provocare:să ia un 
interviu unei persoane apropiate, să-și facă ordine în birou sau în șifonier, să spele vasele, să prezinte 
personajul preferat, să danseze dupa un videoclip dat, să se filmeze si sa posteze filmuletele în grupul clasei, 
să-și fotografieze animalul de companie, o floare din casă sau din gradină etc etc 
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Acest gen de activități a fructificat creativitatea copiilor, a optimizat anumite competențe șî abilități, 
a contribuit la cultivarea spiritului de echipă (cu membrii familiei) a creat o stare de bună dispoziție, am 
învățat distrandu-ne si nu în ultimul rând a redus tensiunea creată de statul în casă. 

Chiar dacă ne-a luat pe nepregătite, școala de acasă ne-a mobilizat si, din mers, am învățat, să învățăm 
online”, ne-a învățat atât pe cei mici, dar și pe cei mari (părinți, bunici, cadre didactice) să prețuim ,,școala 
de la școala”, cum a numit-o un elev. 

În contextul actual, școala de acasă a fost o soluție de criză, dar poate deveni o alternativă eficientă, 
dacă se asigură baza logistică necesară. 
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 PROVOCARE – ȘCOALA DE ACASA 
 

 PROF. INV. PREȘCOLAR MIRON CRISTINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA LUNCA PRIPORULUI,  

 STRUCTURA G.P.N ”RAZA DE SOARE” 
 
 Provocări 
 Întreaga viață este alcătuită din provocări. Acestea sunt de diverse forme, numai că de data aceasta 

lumea toată a primit o provocare, provocare ce a schimbat totul, de la modul de gândire, la modul de 
abordare, de reconcepere a tuturor activităților sub un alt aspect.  

 Cum era firesc, fiind afectate toate domeniile, și învățământul a trebuit să se reorganizeze, să 
găsească soluții și metode de a merge mai departe. 

 Școala de acasa (online) a fost abordată foarte puțin până la momentul pandemiei. Acum, a devenit 
parte integrantă a sistemului de învățământ. Oamenii au o putere extraordinară de adaptare, astfel că în scurt 
timp, școala online nu a mai fost o problemă, ci a devenit singurul mod de a ține legătura cu copiii, părinții, 
colegii și cu toate celelalte surse implicate în educație. 

 Învățământul online s-a dezvoltat rapid, din mers, reușind să facă fața cerințelor. Nu a fost ușor, dar 
nici imposibil. Marea provocare nu a constat în aplicarea acestuia efectiva, ci în găsirea resurselor care să 
asigure această aplicare. Se știe foarte bine că baza materială a fost întotdeauna precară, motiv pentru care 
era evident că foarte mulți copii, în special cei din mediul rural, nu vor avea instrumentele necesare pentru 
a putea utiliza deversele platforme puse la dispozișie, fiind astfel nevoie de o mobilizare rapidă din partea 
cadrelor didactice și a părinților pentru a achiziționa aceste aparate. La astfel de acțiuni au participat firme, 
sponsori, persoane fizice din diferite domenii, oameni care au înțeles importanța educației și faptul că 
aceasta trebuie sa continue, chiar și în astfel de condiții.  

 O alta problemă a constat în conexiunea la internet, dat fiind faptul ca exista în continuare unele zone 
fără acoperire și de asemena, multe familii nu își pot permite un astfel de abonament. Înca o data, cadrele 
didactice s-au implicat activ și, ajutate de diverși factori, au reușit sa faciliteze accesul la informațiile 
distribuite acum online. Profesorii au urmat cursuri, au inițiat lecții, au schimbat idei și astfel, procesul 
educațional a primit un nou început. 

 Este foarte adevărat ca învățământul online are și lipsuri, principalul fiind de ordin emoțional. Nimic 
nu înlocuiește o îmbrățișare, o încurajare spusă la momentul oportun, o privire plină de afecțiune. Ca fiecare 
lucru, și acesta are o parte bună și una mai puțin bună.Oricât ai fi de creativ, lipsește mediul în care copiii 
au fost obișnuiți, lipsește partea interactivă, lipsește apropierea dintre aceștia. Oamenii, nu pot trai izolați, 
viața nu a fost concepută astfel. 

 Este foarte adevărat că această provocare ne-a luat prin surprindere și nimeni nu a crezut la început 
ca lucrurile vor ajunge până în acest punct. Se pare că nu putem anticipa chiar totul. În fața problemelor 
însă, oamenii reacționează diferit, există provocări cărora le găsim mai greu soluții. Însă uniți, respectându-
ne unii pe alții, cu siguranță vom putea merge mai departe. Cum nu știm încă ce va urma, învățământul 
online rămâne o alternativă viabilă a educației ”la clasă”, iar acest nou mod de predare va fi folosit mai 
eficient în viitor, chiar și după ce lucrurile vor intra în normalitate. 

 Suntem conștienți de faptul că nimic nu va mai fi la fel, după această experiență, însa suntem capabili 
să ne adaptăm și să găsim cele mai eficiente soluții. 

”Vom avea o şansă în viitor doar dacă ne vom asuma propria noastră răspundere. Nu va veni nimeni 
de altundeva să ne ofere binele.”Mihai I al României 
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ȘCOALA DE ACASA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MIRZEA MIHAELA 
 
Școala de acasă este activitatea de educare a copilului de către părinți sau tutori profesioniști 

(meditatori), în locul unei educații standard în școală. 
Educația acasă (pe termen lung) a apărut în țările dezvoltate în cadrul familiilor - îndeosebi cu studii 

superioare chiar în educație - drept alternativă pentru studiul deficitar al școlilor din regiunea respectivă. 
Educația acasă distinge două concepte: homeschooling și unschooling (școlirea acasă și, respectiv, 

neșcolirea). 
Homeschooling este educarea acasă ce se face după o anumită structură (un program educațional 

structurat, chiar dacă nu în stilul programei școlare obișnuite), un tip de educație de regulă realizat prin 
înscrierea la o școală-umbrelă, care certifică, în final, anumite competențe ale copilului. 

Unschooling este educarea fără structură, educația liberă de orice reguli sau metode prestabilite, 
învățarea nestructurată, care se bazează pe cultivarea pasiunilor copilului, pe ritmul său de învățare și pe 
dorințele lui (există școli-umbrelă care sunt deschise inclusiv acestei modalități de abordare). 
Unschoolingul este, în fapt, neșcolirea, însă nu în sensul absenței educației, ci în sensul absenței totale a 
sistemului. 

Avantaje ale sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie): 
 – nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță 
la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai redus în 
orașele aglomerate precum București); 

 – se evită condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite);  
– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee; 
– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai 
puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop);  

– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
– dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe care permit chiar evaluarea instant;  
– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil; 
 – se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în special; 

– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu erau 
dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul online; 

– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, 
acestea pot uniformiza modul de predare;  

– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi 
la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza sisteme 
de catalog online); 

Dezavantaje evidente ale învățământului online în România  
– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient 

de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); este în plan ca Ministerul Educației să cumpere tablete 
pentru circa 250.000 de copii din medii sociale defavorizate, iar mediul privat (inclusiv ONG) ar putea 
acționa de asemenea în acest sens, acolo unde este nevoie; dispozitivele de acest gen sunt însă destul de 
sensibile mai ales la utilizarea de către copii, iar service-ul / înlocuirea va fi o problemă care va afecta 
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procesul cursiv de educație în mediile defavorizate (să nu uităm că există și gospodării fără curent electric 
în mediul rural); 

– lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 
resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea descoperite 
și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea; 

 – mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar „școlarizarea” 
acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare; 

 – lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 
copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace; 

– lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 
profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc;  

– mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, 
unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți 
elevi este extrem de dificil; 

– presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 
tehnologie (dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar majoritatea 
nu!); 

 – se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva;  

– copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 
online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ 
GRĂDINIȚA ON-LINE, BENEFICĂ PENTRU COPII  

ȘI UN REAL SPRIJIN PENTRU PARINȚI 
 

GRĂDINIȚA P. P. ”FURNICUȚA” ARAD 
PROF. ÎNV. PREȘC. MIȚ ADRIANA MIHAELA 

 
 Ce înseamnă ”Școala de acasă?” în contextual pandemiei la nivel mondial în 2020? - Soluție digitală 

pentru părinți! Grădiniţa a reînceput activitatea în mediul online. Nu mai merg copiii la grădiniţă, vine 
grădiniţa la copii. 

 Lucrurile sunt diferite în ciclul preșcolar comparativ cu ciclul primar sau chiar gimnazial. 
 Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conținut și de strategie comunicațională. 
 Profesorii sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față acestei provocări și să compenseze 

inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică, proiectare 
minuțioasă, instruire personalizată. 

 Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația cadrelor didactice 
de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor pentru 
învățare. Diferența este că feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie 
câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru 
a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. 

 Să se predea online e o provocare pentru educatoare! Trebuie să fie extrem de inventive pentru că 
știm cât de repede se plictisesc preșcolarii. 

 Educatoarele trebuie să alterneze activităţile statice cu cele de mişcare astfel că se folosesec atât de 
fişele distractive, cât şi de pluşuri, creioane colorate sau alte lucruri pe care copiii le au la îndemână astfel 
joaca și învățarea să fie mai distractive. 

 Educația de acasă implică anumite libertăți. 
 O libertate este cea fizică. Atât copiii, cât și părinții, nu mai sunt constrânși de orarul școlii și pot 

petrece mai mult timp împreună. Nu numai că cei mici vor avea parte de o experiență nouă de învățare, dar 
aceste abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea vieții de familie. 

 Și, dacă tot vorbim de libertatea fizică, putem aborda și trezitul de dimineață. Nimănui nu ii place să 
se trezească „cu noaptea-n cap”, cu atât mai puțin copiilor. Școala de acasă le permite să doarmă relaxat, 
fără frica zilei următoare, fără teama că, din minut în minut, alarma de la ceas le va zângăni în cap. 

 ”Școala de acasă” și învățământul on-line mai oferă și o libertate emoțională. Prejudecați, copii 
agresivi, competitivitate, presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întâlnite pe holurile școlii. Stima de sine 
a copiilor scade, iar învățatul ocupă locul doi, în favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere 
social. 

 O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel 
un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește 
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin 
personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare, monitorizarea ritmului învățării, feedback pentru 
corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor, explicații pentru înțelegerea conceptelor, relațiilor, 
fenomenelor, consiliere individuală . 

 Educația ne unește – profesori, elevi și părinți. De asemenea, e important ca școala de acasă să fie 
percepută ca o stare excepțională nu e doar o enciclopedie, ci și o aventură comună de cunoaștere de învățare 
și de traversare în condiții bune. 

”Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea 
în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.” A.S. Makarenko 
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ŞCOALA DE ACASA SI RESURSELE WEB FOLOSITE 

 ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

PROF. MITOI ALINA 

LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 
 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea de 

competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv reprezintă o permanentă provocare pentru educație. 

În prezent, avem acces deschis la resursele educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației 

și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne 

formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din 

avantajele de care ar trebui să beneficieze atât elevii cât și profesorii în vederea accesului la educație, la 

schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 

lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 

încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 

tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 

de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 

și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 

al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale, 

prezentări multimedia, conținut predat. 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 

determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 

caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 

informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 

se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 

de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 

educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 

corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 

activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 
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deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 

încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 

bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 

elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 

total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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ACCESIBILIZAREA PROCESULUI DE INVATARE ONLINE IN CADRUL 
ORELOR DE LIMBA FRANCEZA 

 
PROF. MITRACHE CAMELIA 

COLEGIUL ECONOMIC «GHEORGHE GHITU» CRAIOVA 
 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus profesorii de limba franceză s-au adaptat rapid și au transmis 

un mesaj important atât elevilor cât și parintilor: învățarea trebuie să continue dincolo de școală cu 
instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, încurajand elevii să învețe și să lucreze 
independent. 

Suntem constienti ca interacțiunea fizică din clasă nu va putea fi recuperată întru totul, însa, procesul 
de învatare online pe cât este de anevois, este și fezabil, și cere deopotriva multă motivație și multă răbdare. 

Folosirea platformelor și implicarea elevilor în proiecte de colaborare online, aduc in aceasta perioadă 
o notă de inovație actului educațional. Aceste platforme oferă facilități cu privire la colaborare, transfer de 
informații între elevi, posibilitatea de discuții în grup. 

În învățarea unei limbi străine, elevul este mai mulțumit că poate să comunice în limba respectivă, 
decât dacă își însușește un accent sau o pronunție perfectă. Interacțiunea cu alți elevi sau chiar cu profesorul 
lor, în clasă ori pe web, crește motivația, oferă încredere în capacitățile proprii și dezvoltă competențele 
orale și scrise. Sarcinile de lucru trebuie să fie adaptate nivelului de competențe și nevoilor elevilor, variate 
și situate în contexte reale de comunicare. 

Platformele oferă, de asemenea, un mediu educațional din care se pot prelua texte, materiale 
audiovizuale, piste și informații utile. Tot aici se pot derula activități de grup, precum corespondență, jocuri, 
dramatizare, creație, etc. De asemenea, sunt propuse exerciții autocorective de gramatică, fonetică, lexic, 
cultură și civilizație. 

Voi descrie mai jos câteva platforme care pot fi folosite la ora de limba franceză: 
1. Bonjour du Monde 
Este o platformă ce permite accesul la o varietate de exerciții gratuite și teste de limba franceză online, 

având și corecturi. De asemenea, există un blog pentru schimburile lingvistice și partajarea ideilor 
utilizatorilor. Sunt propuse o serie de instrumente pentru profesori, dar și pentru elevi: exerciții online de 
pe site-ul Bonjour de France, activități de karaoke pentru dezvoltarea înțelegerii orale și un site de conjugare 
a verbelor. Site-ul Bonjour de France cuprinde exerciții de înțelegere scrisă și orală, jocuri, teste, dar și fișe 
pedagogice pentru fiecare nivel propus de CECRL (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi). 
Testele sunt concepute pentru a identifica nivelul de competențe și a evalua progresul fiecărui elev. 

2. Moodle 
Această platformă oferă un spațiu de comunicare și de colaborare, cursuri și o strategie de evaluare. 

Plecând de la lecții și activități propuse de către profesor, elevii au posibilitatea de a adăuga comentarii la 
tema avută în discuție. Platforma cuprinde activități precum jocuri, resurse, chestionare. Pentru a o accesa, 
utilizatorul are nevoie să își creeze un cont. De asemenea există un forum de discuții, chat, site-uri wiki, 
conferințe web. Tot aici utilizatorii (elevi, profesori) își pot păstra și administra documente ce pot fi puse 
la dispoziția oricărui utilizator care posedă un cont pe această platformă. 

3. Le Point du FLE 
Această platformă a fost înființată în anul 2002. Este cea mai vastă platformă pedagogică, având acces 

liber. Site-ul propune elevilor resurse în limba franceză, cursuri, exerciții de gramatică, vocabular, cultură 
și civilizație. Profesorii găsesc exerciții grupate pe teme, pe nivel de studiu, dar pot și să organizeze cursuri 
asistate pe calculator. Rubrica Spécials enseignants introduce site-uri dedicate domeniului lingvistic, 
didacticii limbii franceze, formării profesorilor, idei de activități la clasă. 
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4. Podcastfrancaisfacile.com 
Este un site care dispune de materiale audio, dialoguri, texte, exerciții care pot fi și descărcate. 

Platforma conține 8 secțiuni: 
 secțiunea pentru începători (débutant), unde se ascultă și se repetă fraze, cuvinte din vocabularul 

de bază; 
 secțiunea de dialoguri (dialogues), destinată ascultării diferitelor situații de comunicare din viața 

cotidiană; 
 secțiunea de texte (textes), care propune texte clasificate tematic și pe nivel de studiu; 
 secțiunea de gramatică (grammaire); 
 secțiunea de fonetică (phonétique). 
5. TV5 Monde 
Este un canal internațional de televiziune francofonă. Pagina de bază este foarte ușor de explorat. 

Profesorii găsesc o bară tematică, de unde pot alege programe, informații, emisiuni pe care le pot folosi în 
crearea de activități cu elevii. 

6. EduFLE.net 
EduFLE.net este un site de colaborare dezvoltat pentru profesori și studenți ai FLE (limba franceză 

ca limbă străină). Este posibil să găsiți rapoarte de stagiu, articole de contribuabili, precum și fișiere 
didactice. Site-ul EduFLE.net găzduiește, de asemenea, un buletin informativ actualizat lunar de centrul de 
documentare educațională Damasc. Această scrisoare este numită "TICE-ul tău. Și aduce o mulțime de 
informații utile vizitatorilor site-ului. 

7. Youtube 
Folosit pentru a învăța limba franceză, site-ul YouTube se poate dovedi a fi o resursă excelentă. Într-

adevăr, zeci de videoclipuri permit utilizatorilor de internet să beneficieze de explicațiile profesorilor și ale 
altor persoane de origine franceză. Această resursă este ideală pentru cei care preferă ca lecțiile să le fie 
explicate oral, mai degrabă decât în scris. În plus, utilizatorii de internet sunt invitați în mod regulat să 
lucreze oral și să beneficieze de exemple concrete de pronunție de cuvinte și expresii în limba franceză.  

Pentru a rămâne motivați și pentru a-și continua eforturile, învățarea limbii franceze trebuie să rămână 
o plăcere și o distracție constantă. Unele site-uri oferă să învețe limba franceză cu creativitate, un pic de 
umor și o atingere a luminozității. Iata cateva resurse online pe care le puteți utiliza în procesul de predare 
la clasa : 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/enfants&#8217; 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant 
https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htmhttps://www.youtube.com/channel/UC0Q

UX3bYsfIfR4ieAPZjNBQ/videos 
http://lexiquefle.free.fr/ 
https://www.francaisfacile.com/ 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN STATELE UNITE ALE AMERICII 
 

AUTOR: MITRAN ANDREEA MIHAELA 
GRADINIȚA P. P. GIROC 

LOCALITATEA GIROC, JUD. TIMIȘ 
 
 Există o țară în care cei care învață ajung acolo unde își propun, o țară care are cel mai mare buget 

pentru educaţie, o ţară în care şcoala îţi dă scopul în viaţă, „o țară a tuturor posibilităților”. 
 Un număr de aproximativ 46 de milioane de tineri sunt înrolați în sistemul public de școlarizare, de 

la grădiniță și până la clasa a XII-a din liceu. Alte șase milioane de copii frecventează școlile private, care 
au taxe foarte mari. 

 Educația în Statele Unite ale Americii este obligatorie, diferă doar vârsta școlarilor, de la stat la stat. 
Astfel, în unele state copiii merg la școală când împlinesc cinci ani, iar la vârsta de 14 ani sunt absolvenți 
de liceu. În alte state însă, clopoțelul sună prima oară pentru cei care au opt ani împliniți. 

 Cu toate că standardele educaționale sunt trasate de către guvernul federal american, atribuțiile cu 
privire la sistemul educațional public revin guvernelor statale. Așadar, fiecare stat are propriul departament 
educațional care stabilește curriculum-ul, angajează personalul școlilor, stabilește finanțarea acestui sector, 
etc. Acesta din urmă este, în multe dintre statele americane, divizat în districte școlare locale. Fiecare district 
școlar și chiar școlile, în unele cazuri, beneficiază de o anumită doză de libertate în ceea ce privește 
organizarea internă.  

 Structura învățământului 
 Pe lângă conceptul educațional, un alt punct comun al sistemelor educaționale din statele americane 

este structura acestora. Învățământul este de trei tipuri: elementar/primar, secundar (care reunește 
învățământul general cu cel liceal) și postsecundar/superior.  

 Copiii încep să meargă la școală începând cu vârsta de 5 ani și finalizează liceul la vârsta de 18 ani 
(învățământul K-12 se referă la întregul ciclu primar și secundar de școlarizare). În funcție de stat, modelele 
după care învățământul este structurat sunt următoarele: 

  
• Modelul 6+3+3: școala primară (K-5), școala generală (6-8), liceul (9-12); 
• Modelul 8+4: școala primară (K-8), liceul (9-12); 
• Modelul 6+6: școala primară (K-6), școala generală și liceul combinate (junior & high school, 7-

12).  
 Învățământul primar (Elementary School/Primary School) 
 Grădinița este debutul ciclului primar de învățământ, iar copiii încep să o frecventeze de la vârsta de 

5 ani. Pe parcursul școlii primare, elevii își pun bazele cunoșțintelor generale, aceștia învățând să citească 
și să scrie. De asemenea, elevii deprind noțiuni elementare de matematică, de geografie, de cultură civică, 
muzică, științe, de sănătate și educație fizică. De cele mai multe ori, limbile străine sunt introduse începând 
cu anii de școală generală (middle school/junior high school).  

 Învățământul general (Middle School/Junior High School) 
 Odată ajunși în școala generală, elevii au parte de un curriculum ceva mai flexibil, având atât materii 

obligatorii, cât și opționale. Numărul materiilor și combinațiile de cursuri variază în funcție de district și de 
tipul de diplomă dorit. La materiile obligatorii, precum matematica, engleza și științe, elevii pot fi plasați 
într-o grupă de studiu corespunzătoare nivelului lor academic. 

 Învățământul liceal (High School) 
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 Cu toate că nu există un curriculum național unitar, conținutul general al programei liceale are multe 
puncte comune, iar condițiile necesare pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru absolvirea liceului 
sunt similare. 

Materiile obligatorii formează orarul săptămânal al elevului laolaltă cu materiile opționale alese. 
Unele dintre materiile obligatorii sunt: engleza, matematica, limbile străine, educația fizică, artele și/sau 
muzica, științe generale, studii sociale (materie care îmbină istoria, politicile și geografia). În plus, elevii 
au flexibilitatea de a-și alege nivelul la care să studieze materiile obligatorii și pe cele opționale, sub 
îndrumarea consilierului școlar și a părinților.  

 Forme de evaluare 
La finalizarea studiilor liceale, elevii nu vor susține niște examene publice, precum examenele de 

bacalaureat românesc sau examenele de A-Level din sistemul britanic, ci trebuie să întrunească o serie de 
conditți de absolvire, stabilite de fiecare stat în parte. Elevii sunt evaluați pe parcursul anului școlar prin 
teste, examene finale la sfârșitul semestrelor, teme pentru acasă, proiecte de grup, participare activă la clasă 
etc. Toate formele de evaluare contribuie la stabilirea notei finale a elevului la fiecare materie studiată în 
parte.  

 Sistemul de notare 
 Notele sunt exprimate fie prin litere (A+, A, B+, B, C+ etc.), fie prin procente de până la 100%. 

Media acestora este exprimată printr-un sistem de punctare numit Grade Point Average (GPA), unde 
punctajul maxim este 4. 

 Diploma de absolvire (American High School Diploma) 
 Pentru obținerea diplomei de absolvire a educației secundare, elevii trebuie să țină cont de cerințele 

impuse de statul american în care studiază și de districtul școlar. De cele mai multe ori, elevul trebuie să 
aibă un număr minim de credite la materiile studiate. 

 American Honors Program 
 Selectiv și recunoscut la nivel național, American Honors este un program cu durata de doi ani, care 

oferă distincție elevilor motivați care doresc să studieze la cele mai prestigioase instituții de învățământ 
superior, inclusiv din Ivy League.  

 Advanced Placement (AP)  
 Aceasta este denumirea cursurilor care urmăresc curriculum-ul la nivel de colegiu pe care elevii le 

pot urma în timpul liceului, la materiile dorite. Multe dintre universitățile și colegiile din SUA solicită ca 
aplicanții să fi parcurs AP-uri la anumite materii, în funcție de specializarea dorită. Aceste cursuri adaugă 
valoare în plus diplomei de absolvire. În funcție de rezultatele obținute la examenele finale ale AP-urilor, 
elevii pot obține din start credite din partea instituției de învățământ superior acceptante.  

 SAT/ACT 
 Procesul de pregătire pentru aplicațiile la o universitate americană include și susținerea unui test SAT 

sau ACT (în funcție de cerințele instituției la care aplici). Ambele tipuri de teste au rolul de a măsura diferite 
aptitudini, însă abordările acestora sunt diferite. ACT pune mai mult accentul pe nivelul de asimilare a 
cunoștințelor în acord cu programa școlara, pe când SAT verifică abilitățile lingvistice, verbale și logica 
matematică. Testele sunt compuse din mai multe secțiuni precum: matematică, citire, competențe 
lingvistice și de gramatică și scriere de eseu (opțional). ACT se distinge prin mai marea aplecare spre științe. 
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SISTEMUL EDUCAȚIONAL IN FRANȚA 

 

PROF.INV.PREȘCOLAR MITROI FLORENTINA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE GRECESCU” 

DROBETA TURNU-SEVERIN, JUD.MEHEDINȚI 
 

Se ştie că omul nu este şi nu poate fi produsul unei singure instituţii de învăţământ. El se formează, 

în timp, sub influenţa familiei, a şcolii şi a mediului social. Acestea trebuie să-şi coreleze şi să-şi potenţeze 

eforturile şi acţiunile, orientându-se constant, prin forme şi metode de educaţie specifice, pentru atingerea 

obiectivelor propuse. Astfel trebuie să existe un sistem educaţional bine pus la punct care să asigure 

dezvoltarea continuă şi nestingherită a oricărui individ. 

Sistemul de învățământ din Franța este organizat în mare parte ca și în România. Pornind de la creșe 

și școli de stat sau private până la facultăți de stat dar și universități de renume internațional.  

Școlarizarea în Frațta este gratuită și obligatorie pentru vărstele cuprinse între 6 și 16 ani. Ultimii doi 

ani de pregătire sunt opționali, iar dacă elevul decide să îi urmeze, la final trebuie să susțină proba de 

Bacalaureat în franceză tradus "Le Bac". După absolvirea celor 12 ani de studii și trecerea cu brio a 

exemenelor finale, elevul poate opta pentru a merge la facultate. 

Organizarea sistemului educaţional în Franţa 

Sistemul de învăţământ francez este foarte bine centralizat, organizat şi ramificat. El este divizat în 

trei stadia diferite : învăţământul primar, învăţământul secundar şi învăţământul superior.  

Pre-învăţământ primar (grădiniţă) a creat în 1881 este pentru copii cu vârste cuprinse între 3 - 6. 

Astfel în Franţa copiii încep şcoala foarte timpuriu, la vârsta de 3 ani când majoritatea părinţilor işi trimit 

copiii la gradiniţă(maternelle), unde aceştia petrec 2 sau 3 ani. Ultimul an de grădiniţă (grupa mare - grande 

section) reprezintă un pas important în procesul educaţional, deoarece este anul în care copiii încep să înveţe 

să citească. 

După grădiniţă, copiii merg la şcoala primară care durează 5 ani (de la 6-7 ani până la 10-11 ani). 

Aici, în primul an numit curs pregătitor (cours préparatoire) ei învaţă să scrie şi îşi dezvoltă abilităţile de 

citire. Ca şi în alte sisteme educaţionale asemănătoare celui francez, în şcoala primară elevii au de obicei 

un singur învăţător care predă întregul curriculum. În limba franceză, învăţătorul din şcoala primară este 

numit professeur sau instituteur/ institutrice. 

Învăţământul secundar francez este împărţit în două şcoli: colegiul între vârsta de 11-15 ani (4 ani 

după terminarea şcolii primare) şi liceul între 15-18 ani (3 ani după terminarea colegiului). Terminarea 

studiilor secundare se termină cu examenul de bacalaureat care are origine franceză, fiind introdus în 
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sistemul educaţional de către Napoleon. Bacalaureatul este diploma de sfărşit de liceu care ajută absolvenţii 

să intre la universităţi sau la cursuri specializate. 

Educaţia preuniversitară şi universitară 

Franţa este ţară cu o mare varietate geografică, fiind un cadru ideal de experimentare a ideilor noi 

pentru studenţii amatori de aventuri din toată lumea. În munţi se poate schia iarna, plajele Mediteranei sunt 

atractive vara, iar zonele deluroase oferă faimoasele regiuni viticole. Multe şcoli în Franţa combină 

cursurile de fiecare zi cu activităţi diferite, cum ar fi sporturile, degustarea vinurilor sau iniţierea în arta 

culinară. 

Educaţia preuniversitară 

După terminarea studiilor gimnaziale ce durează patru ani, elevii pot opta fie pentru educaţie 

generală/tehnologică, în licee unde se pregătesc pentru bacalaureat sau pentru bacalaureatul tehnologic, în 

trei ani, fie pentru învatarea unei meserii, în şcoli profesionale unde se pregătesc mai întai pentru 

Certificatul de Aptitudini Profesionale ("Certificat d'Aptitudes Professionnelles") sau pentru Brevetul de 

Studii Profesionale ("Brévet d'Études Professionnelles") în doi ani şi apoi, pentru cei care doresc să 

continue, pentru bacalaureatul profesional, dupa încă doi ani. 

 

316



 

 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! ȘCOALA DE ACASĂ 

 

 PROFESOR MITROI RAMONA 

 LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI NOVAC, 

 ORAVIȚA, STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALA, NR.3 
 

Educația este elementul fără de care societatea nu poate evolua, indiferent de context. Deși există 

situații dificile, educația trebuie să continue.Legătura dintre educație și elevii o realizează profesorul. El 

reprezintă o punte, care trebuie să susțină orice greutate și să se adapteze la nevoile elevilor și ale societății.  

În societatea acuală învățământul online a devenit o prioritate, iar profesorul se va adapta și ca 

întotdeauna va experimenta lucruri noi pe care le va adapta la nivelul elevilor și va găsi o modalitate să 

stimuleze elevii și să-i facă responsabili. 

În calitate de profesor aflat la frontiera dintre tradiție și inovație, aș dori să împărtășesc colegilor și 

celorlalți elevi modaliatea adoptată de mine și colectivul de elevi implicat. Am încercat să fiu receptivă și 

să transform sistemul de învățământ online într-o experiență interesantă, frumoasă, amuzantă, creativă și 

chiar emoționantă. 

Inițial am folosit sistemul whatsapp, care apoi părea că nu e suficient. Am constituit grupul clasei, 

unde trimiteam teme și verificarea se realiza în mod privat. Constatând că nu e suficient, am căutat ceva 

care să stimuleze, să solicite mai mult. Din discuțiile libere cu elevii, am descoperit că aceștia utilizau o 

modalitate de comunicare numită Discord. Am aflat mai multe despre acest sistem și mi s-a părut interesant. 

Ne-am constituit grupuri pentru fiecare clasă. Am constiuit un orar, pe care l-am adaptat. Elevii au devenit 

mai interesați. Am reușit să comunicăm liber. S-au găsit imagini și nume haioase. S-a participat voluntar și 

rezultatele au fost satisfăcătoare.Ca adult am trăit o experiență nouă, deoarece nu am mai comunicat online 

frontal. Am reușit să-mi evaluez elevii corect, fără să fie constrânși. 

Am reușit în această perioadă dificilă să îmi continui materia și să îmi susțin elevii, iar ei au făcut 

același lucru cu mine. Am reușit să comunicăm, să ne încurajăm și chiar să îi determin pe elevi să fie 

receptivi și originali. Am reușit să ne păstrăm încrederea, să înțelegem importanța învățământului chiar 

dacă e online și e nou pentru toți cei implicați 

Consider, în urma acestei experiențe că învățământul online poate fi interesant, amuzant, util în 

anumite situații, dar nu poate substitui în totalitate învățământul obișnuit. Viitorul nu poate fi prevăzut, dar 

învățământul poate să fie o construcție solidă construită din vechi și nou. 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 
TEMA SAPTAMANII: „BUCURIILE COPILARIEI” 

 
EDUCATOARE: PROF. MITULESCU CLAUDIA ALINA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VESELIEI” NAVODARI 
 
Grupa: Mijlocie „Steluțele de mare” 
Săptămâna: 02.06.-05.06.2020 
 

Ziua 
 

Activități 
propuse 

Descrierea activităților Surse web 

 
Luni 

 
1IUNIE 

 
LA MULȚI ANI, COPII! 
 

 

 
Marți 

DȘ+DEC: 
„Să facem 
înghețată!” 
 

Materiale necesare: Foaie bloc de 
desen, acuarele, creioane 
colorate/carioca. 
Etape de lucru: Așezați foaia de bloc 
în poziție orizontală. Cei mici vor avea 
de desenat în partea de jos afoii cinci 
cornete de înghețată (le vor desena sub 
formă de triunghiuri cu vârful în jos) . 
Pe fiecare cornet vor scrie câte o cifră 
de la 1 la 5, în ordine crescătoare, apoi 
folosind acuarelele vor picta, deasupra 
cornetelor de înghețată, tot atâtea cupe 
de înghețată câte arată cifra de pe 
cornet. Pot picta cupele de înghețată 
fie cu ajutorul degețelelor prin 
ștampilare, fie cu ajutorul pensulei. 

https://happytoddlerplaytime.com/ice-cream-cone-
counting/ 

 
Miercuri 
 

DOS: 
„Spinner de 
carton” 
 
 
 
 
 

Materiale necesare: coală albă, 
carton, ață, creioane colorate, 
foarfecă, lipici. 
Etape de lucru: Desenați pe foaia 
albă 2 cercuri cu diametrul de 10-
12cm (puteți folosi o farfurioară sau 
castron). Cei mici vor trebui să le 
deseneze după cum le place, folosind 
cât mai multe culori, apoi să le 
decupeze (aveți grijă să țină corect 
foarfeca). Folosind unul dintre cercuri 
drep șablon desenați conturul pe 
carton apoi decupați. Lipiți cercurile 
de hârtie pe ambele fețe ale discului de 
carton, apoi faceți două găuri în centru 
prin care treceți ața și înnodați-o. Ața 
ar trebuie să aibă aproximativ 40 cm 
lungime.Ținând cu câte o mână de 
capetele aței rășuciți-o apoi tregeți de 
capete pentru a întinde ața, astfel 
discul va începe să se învârtă. 

https://www.redtedart.com/diy-paper-spinner-toys/?cn-
reloaded=1 
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Joi 
 

„Dulciuri” 
Artă: „Vată 
de zahăr„ 
 
 
 
 
 
 
Joc de rol: 
„Fabrica de 
acadele” 

Materiale necesare: spumă de ras, 
lipici pe baza de aracet, colorant 
alimentar sau acuarele, pensulă, foaie 
albă, creioane colorate, foarfecă.  
Etape de lucru: Desenați pe foaia 
albă șablonul pentru vata de zahăr 
apoi pregătiți vopseaua pufoasă. Într-
un castronel turnați lipiciul pe bază de 
aracet, apoi peste el adăugați spuma de 
ras și colorantul alimentar și 
amestecați. Vopseaua astfel obținută 
aplcați-o cu ajutorul pensulei pe 
sablonul de vată de zahăr. Decupați 
suportul pentru vata de zahăr și lipiți-l 
pe spatele șablonului. 
 
Materiale necesare: hârtie colorată, 
forfecă, lipici, pai pentru suc, bandă 
adezivă, punguță de plastic, ață 
colorată. 
Etape de lucru: Desenați sau printați 
spirala de hârtie ca în filmuleț. Lipiți 
spiralele pe o coală colorată, apoi 
decupați un cerc în jurul lor. Lipiți cu 
bandă adezivă paiul de suc pe spatele 
discului apoi ambalați acadeaua într-o 
punguță. 

https://www.craftymorning.com/puffy-paint-cotton-
candy-craft-kids/ 
 
 
 
https://10minutesofqualitytime.com/paper-lollipop-
craft/ 

 
Vineri 
 

Artă: 
„Pictură cu 
baloane de 
săpun” 
 
 
 
Bibliotecă: 
„Poveste 
terapeutică - 
Tobias își 
controlează 
furia” 

Materiale necesare: Lichid pentru 
baloane de săpun, baghete pentru 
baloane de săpun, castronele, 
coloranta alimentar/acuarele, foie bloc 
de desen. 
Etape de lucru: Amestecați, în 
castronele mici, puțin lichid pentru 
baloane și colorant alimentar/acuarele 
de diferite culori. Așezați foaia de bloc 
pe masă și cu ajutorul baghetelor 
suflați baloane colorate deasupra ei, 
lăsând baloanele să se spargă de foaie. 
 
Vizionați împreună cu cei mici 
povestea. În cazul în care există 
cuvinte necunoscute explicați-le. 
Puneți întrebări despre personaje și 
acțiune. Ajutați-l pe cel mic să 
repovestească. 
 

https://www.broogly.com/project/popped-bubble-
art?fbclid=IwAR1jkHeJk8Z7BKoDY7uIN-
NQFOqyjGzja8bX04Z6i0_Kjetc4fTrYSPVzIM 
https://www.youtube.com/watch?v=LIZEDcKA7vg&f
bclid=IwAR3D901EeMTETcA_YXm3Qdgth0Xlu8K
Q1EQbGgPez9B1f537kyPlnAVfoEw 
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IMPRESII DESPRE ŞCOALA ONLINE 

 
PROF. MIU SIMONA-MONICA 

C. E. ”GHEORGHE CHIŢU”-CRAIOVA 
 
 Sunt profesoară de matematică la un liceu tehnologic din Craiova şi vreau să vă împărtăşesc 

experienţa mea la catedră din perioada pandemiei provocată de COVID -19.  
 În această perioada am regândit situațiile de învățare și am pus mai mult accent pe interacțiunea și 

implicarea elevilor. Am desfășurat orele online la început folosind aplicaţia WhatsApp, cu schimburi de 
mesaje scrise, linkuri. Ulterior am intrat pe platforme, la început pe Zoom, apoi şcoala a ales aplicaţia 
Microsoft Teams unde am activat şi camera pentru a avea contact vizual cu elevii (care a contribuit mult la 
înţelegerea noţiunilor predate).  

 
Am constatat că există: 
 
Avantaje:  
• Accesul la cunoștințe, în orice clipă și de oriunde. 
• Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional pentru elevi. Atenţie nu şi pentru 

unii profesori care au muncit de două ori mai mult. 
• Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de postări efectuate de 

către elevi. 
• Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri, se poate stabili in mod obiectiv feed-back-

ul. 
• Părinții au spun că sunt bune aceste cursuri online pentru că i-au ţinut activi pe copii şi „au mai 

învăţat ceva decât deloc”. Şcoala online a dat continuitate ideii de școală, temelor, legăturii profesor-elev, 
elevilor între ei. 

•  Pentru orele de Consiliere s-au putut folosi cu succes site-urile cu informații și ilustrații, biblioteci 
online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale. 

 
Dezavantaje 
• Elevii cu rezultate bune și foarte bune au reușit să parcurgă curriculumul de trunchi comun 

conform planificărilor preexistente, dar elevii cu rezultate slabe nu au reușit să țină pasul. 
• Unii copii n-au reuşit să intre pe Internet – pe câţiva, părinţii, în special cei de la ţară i-au folosit 

foarte mult la sarcinile din gospodărie şi câmp. Alţii, pur şi simplu, nu au laptop, computer, ori telefon 
performant. Cunoştinţele elevilor în domeniul calculatoarelor lasă de dorit. 

• Acordul părinţilor şi al elevilor în privinţa notelor mi se pare că lezează demnitatea şi autoritatea 
profesorului. 

• Pregătirea unor lecţii online utilizează mai multe resurse, atât materiale cât şi în ceea ce priveşte 
timpul, decât pregătirea unor lecţii tradiționale. 

• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni bune în ceea ce privește sunetul, 
imaginile și anumite grafice. Acomodarea cu platforma a fost mai grea pentru unii elevi şi profesori. 

• Comunicarea între profesor şi elev este mai bună faţă în faţă. Consider ca relaționarea profesor –
elev ( mai ales la preşcolar sau la şcolarul de ciclu primar) a avut de suferit şi se poate compara cu situaţia 
copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate. Au acelaşi impact, lipseşte empatia. Din punctul meu de vedere 
școala nu înseamnă doar ore, înseamnă prietenie, socializare, recreere, gândire, program bine stabilit, teme, 
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învățatul în grup, păreri personale. Un telefon, o tabletă, un monitor, oricâte informații ar transmite, nu pot 
transmite și sentimente, trăiri sufletești, nu pot crea convingeri și caractere. 

• Conceptul de școală online a adâncit discrepanțele existente la momentul de față dintre 
învățământul din mediul urban și cele rural. 

 
Concluzii: 
• Consider că învăţământul online este potrivit doar în situaţii excepţionale, precum cea din prezent. 

Oricâte neajunsuri a avut tot a fost mai bun decât deloc sau să fi chemat copiii la şcoală. Nu cred că ar trebui 
folosit pe termen mai lung, pentru că e nevoie de întâlnirea faţă în faţă între profesor şi elev, mai ales în 
cazul matematicii unde enunţul matematic nu este tot timpul transcris sau înţeles bine de elevi. Matematica 
nu poate fi doar vorbită, trebuie lucrată, explicată, tradusă dacă vreţi pe înţelesul elevilor. Chiar şi copiilor 
mai deştepţi nu poţi să le dai teoria sub formă de sinteză şi să pretinzi că lucrurile se înţeleg de la sine. 
Pentru a obţine rezultate matematica trebuie gândită prin problematizare nu doar reprodusă, trebuie exersată 
şi aplicată. 

• Nu toată lumea este pregătită pentru această tranziție. Probabil lucrurile se vor îmbunătăţi pe 
parcurs dar deocamdată instrucțiunile fie au fost insuficiente, fie contradictorii Ar fi necesară o metodologie 
clară în privinţa desfăşurării activităţii online. 

• Este nevoie de mai multe resurse educaționale pentru ca toţi profesorii să poată dobândi într-un 
timp cât mai scurt cunoștințe care să le permită să țină lecții online. Programa modulelor de pregătire a 
personalului didactic a inclus târziu cursuri de educație asistată pe calculator. Profesorii trebuie să aibă parte de o 
educație tehnologică prin care să poată folosi câteva platforme cheie care, în aceste timpuri, reprezintă 
singura soluție pentru a asigura un climat de echilibru relativ pentru educabili. 

• Statul este obligat să asigure cadrul educațional gratuit elevilor, nu părintele. Locul de învățare e 
doar punctul de pornire, dar nu e suficient pentru școala online. E nevoie și de calculatoare, tablete, software, 
pe care elevii să le folosească acasă. Părintele a avut şi alte cheltuieli (poate pentru unii neprevăzute) : 
abonamente telefon și internet, achiziții de telefoane, tablete. Statul trebuie să asigure accesul sau conexiunea 
fiecărui elev și profesor la internet, care oferă, într-adevăr, un câmp foarte larg de aplicații și posibilități de 
cunoaștere. Fiecare elev și profesor trebuie să dețină o cartelă sau un abonament independent, plătit de stat, 
utilizabil numai pentru trafic de date mobile (internet) dedicat exclusiv activităților educaționale. Deci dacă 
vrem „homeschooling” e nevoie de investiții serioase atât pentru elevi cât şi pentru profesori 

• Este nevoie de mai mult sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 
 
 Suntem avertizați că din toamnă ar putea să fie un nou val epidemic. Așa că ar trebui luate măsuri 

de acum înainte!
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* 

 

MOCANU NARCISA PETRONELA 
 

Predarea online eficientă nu înseamnă doar preluarea conţinutului lecţiei şi transmiterea lui folosind 

tehnologia. Mediul online de învăţare vine cu provocări şi resurse specifice, care presupun ca atât profesorii, 

cât şi elevii să se adapteze şi să îşi schimbe modul de lucru. Din păcate, încă nu există un curs de „pedagogie 

online”, dar există ghiduri şi recomandări realizate de universităţi care au implementat predarea online de 

mai mult timp. Iată câteva astfel de recomandări şi bune practici care pot veni în sprijinul profesorilor, 

oferite de Universitatea Harvard. 

1. Folosirea platformelor online de învăţare: Învăţarea online poate avea loc nu doar prin lecţii online, 

ci şi pe platforme digitale special create în acest sens. 

Bill Pelz, profesor de psihologie a formulat câteva principii esenţiale pentru predarea online, care pot 

ghida cadrele didactice indiferent de materie şi nivel de învăţământ.  

 Lasă elevii să facă cea mai mare parte a muncii - implicarea elevilor în discuţii, autoevaluarea sau 

evaluarea temelor colegilor, activităţi de documentare înainte de lecâii, toate sunt modalităţi prin care elevii 

pot fi implicaţi direct în învăţarea online. 

 Interactivitatea este sufletul predării online - interactivitatea nu înseamnă doar discuţii live între 

copii sau între copii şi profesori. Când vine vorba de predarea online, copiii pot fi încurajaţi să interacţioneze 

prin proiecte de grup şi prin încurajarea discuţiilor în forumuri şi comentarii. Avantajul predării online în 

această privinţă este că elevii au mai mult timp să gândească şi să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte 

decât în discuţiile live. 

  

2. Lecţii live 

 Daca folosesc Zoom, profesorii pot include în prezentarea lor materiale vizuale şi audio prin funcţia 

de Share Screen, care fac posibile prezentările Power Point sau materialele video. Întrebările elevilor în 

timpul lecţiilor live pot fi scrise în secţiunea chat, pentru a nu întrerupe lecţia. Profesorul verifică din când 

în când chatul pentru a vedea care sunt întrebările copiilor.Copiii au acces la materiale şi dupa încheierea 

lecţiei online. La fel ca atunci cand învaţă în clasă, nu toţi copiii vor înţelege explicaţiile profesorului din 

prima încercare. De aceea, este important ca elevii să poată descărca imaginile şi materialele video folosite 

de profesori în timpul lecţiei, pentru a reveni la ele dupa încheierea acesteia.  

Profesorii pot de asemenea să înregistreze lecţia şi să o posteze (fie pe Youtube, fie pe un alt site/blog 

unde doar elevii au acces). Zoom oferă opţiunea înregistrării lecţiilor live. 
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Invitaţi speciali în lecţiile online 

Unul dintre aspectele pozitive ale predării online este că profesorii pot aduce invitaţi speciali care să 

participe la lecţii.  

3. Lecţiile înregistrate 

Cele mai eficiente lecţii înregistrate respectă câteva reguli: 

• materia este împărţită în segmente scurte, urmate de întrebări şi teme de reflecţie pentru elevi, care 

să îi ajute pe copii să facă deducţii şi să înţeleagă materia. 

• includ materiale vizuale (scheme, fotografii relevante, grafice etc.) care sprijină înţelegerea 

noţiunilor noi 

Avantajul lecţiilor înregistrate dinainte este că profesorul va avea un mai mare control asupra 

conţinutului şi asupra felului în care acesta este prezentat, rezultând o calitate mai bună a materialului. De 

asemenea, este recomandat ca lecţia online să fie înregistrată pe segmente mai scurte, astfel încât atunci 

când apar erori, profesorul să poată înlocui uşor un segment cu altul. În plus, lecţiile înregistrate dinainte 

nu vor fi afectate de întreruperile care apar inevitabil legate de conexiunea copiilor la internet sau de 

funcţionarea platformei folosite. 

Predarea online este o provocare pentru copii, pentru părinti şi pentru cadrele didactice. Ajută însa o 

atitudine deschisă şi flexibilă, pentru a evalua corect ce funcţionează şi ce nu, pentru a încerca idei noi şi 

pentru a învăţa din experienţa altor cadre didactice. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROFESOR MOCANU ȘTEFANIA MADALINA 
LICEUL DE ARTE „HARICLEA DARCLEE”, BRAILA 

 
De câte ori nu și-a dorit fiecare elev să stea acasă, să se inchidă școala, spuneau ei, să nu mai fie 

școală! Pe fondul oboselii, stresului, trezitului de dimineață sau a sarcinilor de lucru care se adunau și le 
dădeau bătăi de cap toți s-au gândit măcar o dată să se închidă școala, să stea acasă. Și iată că s-a închis 
școala și stăm cu toții acasă. Stăm acasă, profesori și elevi, și realizăm că nu este atât de bine pe cum ne-
am imaginat. Ne lipsesc interacțiunea cu oamenii, forfota de dimineață, cele 10 minute de pauză în care ne 
punem la curent cu ce se întâmplă în jurul nostru, căci acum parcă nimic nu se mai întâmplă, stăm acasă 
noi, cu gândurile noastre și cu o singură perspectivă- a noastră.  

Iata câteva păreri despre școala de acasă de la elevii mei de la clasa a X-a . 
În opinia mea, școala normală îi este superioară școlii online. Nu numai că școala normală asigură 

socializarea între oameni și un echilibru între teme și predare, dar e mai eficientă, pe când școala online 
e greu de urmat și stresantă, mai ales când vine vorba de teme și proiecte care se acumulează de la toți 
profesorii în fiecare zi și sunt greu de urmat și de terminat la timp. Chiar dacă școala online este mai sigură 
pe timp de pandemie, nu o prefer. – Elena Bianca 

Școala de acasă are atât părți bune căt și părți rele.  
În primul rând este bine pentru că orele încep mai târziu decât la școală, prin urmare dormim mai 

mult. Modul de rezolvare a temelor este mai simplu și mai rapid, la un click distanță, în plus avem mai mult 
timp pentru noi. În al doilea rând, un lucru negativ al acestui lucru este faptul că ne lipsesc colegii, glumele 
din timpul pauzelor, atmosfera din timpul orelor de curs și chiar profesorii.- Paula Andreea 

Școala online are și ea, bineînteles, avantajele și dezavantajele sale. 
Avantaje sunt că atunci când mergeam la școală nu aveam timp să învățăm tot, ne trezeam dis de 

dimineață somnoroși și bosumflați, dar acum, putem să ne trezim mai târziu cu cateva ore și să facem și 
pauze când avem nevoie, fiecare făcându-și temele la timp. 

Dezavantaje sunt pentru că este cam stresant să verificăm în fiecare zi ce ne postează fiecare 
profesor, uneori sunt date prea multe teme, unii copii nu au internet sau poate nu sunt la fel de clare lecțiile 
online ca cele explicate la școală.- Ștefania Elena 

Exemplele pot continua, ideea este aceeași- Există loc de îmbunătățit școala de acasă. Dar totul se 
rezolvă treptat și a început cu digitalizarea sistemului românesc de educație însă până la progres este nevoie 
de claritate și organizare. Tehnologia nu este de ajuns, sunt necesare metode și mijloace prin care să se 
transmită informații fluente, concise, clare și aplicabile.  

Digitalizarea are multe avantaje nu numai în situații de criză ci și în normalitate, printre care amintesc: 
rapiditatea transmiterii informațiilor, posibilitatea de a transmite documente utile, necesare pentru 
realizarea temelor, pentru transmiterea ideilor și nu mai spun de susținerea live, față în față, a orelor.  

Pe de altă parte, există multe provocări, în afară de cele de ordin tehnic, cu care noi, profesorii, ne 
confruntăm în prezent, cum ar fi comunicarea autentică și relaționarea umană, sprijinul personalizat pentru 
elevii cu nevoi speciale de învățare, monitorizarea ritmului învățării, feedback-ul pentru corectarea promptă 
sau pentru confirmarea achizițiilor, explicațiile pentru înțelegerea conceptelor sau consilierea individuală .  

Astfel, în acest context, ca, de altminteri, și în cazul educației în sala de clasă, sunt esențiale motivația 
cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare atractive, precum și motivația elevilor 
pentru învățare . Însă cadrele didactice care au cultivat mereu dorința de cunoaștere și motivația intrinsecă 
reușesc și acum să aibă rezultate bune.  
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 ȘCOALA ON-LINE 

 
 PROF. MOCANU VERONICA 

 
 În ultimele luni, școala virtuală a căpătat o dimensiune de neimaginat în anii anteriori. 
 
 Școala virtuală ne-a forțat pe toți să ieșim din zona de confort și să extindem timpul și spațiul 

învățării. 
 
 Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic impact asupra calității educației. Practic, mult 

din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de 
comportamentul profesorului. Așadar, competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu elevii 
săi continuă să fie la fel de importante și în mediul online. 

 
 Cercetând puțin pe această temă am descoperit mai multe studii care vorbesc atât despre avantajele 

cât și dezavantajele acestei opțiuni. Un set de studii realizate de Departamentul de Educație al Statelor Unite 
vorbesc pe de-o parte de faptul că rezultatele învățării online păreau a fi la fel ca în cursurile tradiționale, 
cât și despre faptul că studenții în condiții de învățare online s-au comportat într-o manieră mai bună decât 
cei care primesc instrucțiuni față în față. Alte studii de dată mai recentă vorbesc despre faptul că 
instrucțiunile care combină elementele online cu cele tradiționale, față în față, au un avantaj mai mare în 
raport cu instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online. Aceleași studii vorbesc despre faptul că cel mai 
mare impact al învățării online e înregistrat la adolescenții de liceu. 

 
 Trecerea de la clasă la mediul online a fost destul de anevoioasă. Am observat cât de important este 

să stabilim o rutină a lecțiilor online, deși puțin diferită de cea avută în sala de clasă. Rutina oferă siguranță 
atât elevilor cât și profesorilor, făcând astfel mai ușoară trecerea. De asemenea, după primele ore online ne-
a fost evidentă nevoia unui set de reguli pentru învățarea online. Primele ore, în special cu elevii de 
gimnaziu, ne-au încurajat să contractăm cu elevii noștri reguli ca: punctualitate și materiale pregătite, 
microfonul pe mute, atenție la cine vorbește pentru a nu ne suprapune, vestimentație decentă și atenție mare 
la limbajul folosit și la glumele pe care le facem. 

 
 Pașii unei lecții rămân aceiași, însă pe partea de conținut reușim să livrăm mai puțin decât o putem 

face în sala de clasă. Bineînțeles, vârsta elevilor cu care interacționăm este esențială aici. Foarte utilă este 
folosirea materialelor vizuale, videoclipuri, desene etc. 

 
 Dacă tragem linie și ne gândim la avantajele și dezavantajele școlii online identificăm puncte tari 

precum curiozitatea elevilor, eficiența acestei modalități de predare, flexibilitatea orarului, șansa să ne 
cunoaștem elevii într-un cadru nou, posibilitatea de a înregistra lecția și oportunitatea de învățare pentru 
noi, ca profesori, contrabalansate de puncte slabe precum imposibilitatea tuturor elevilor de a participa la 
lecțiile online, limitarea contactului uman, dificultatea de a cunoaște încărcarea reală cu teme a elevilor 
acolo unde nu există comunicare între colegii profesori și riscurile tehnice. 

 
 Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre 

către educație. Consider că metodele de predare-învățare într-o sală de clasă alternate cu modalități de lucru 
online pot îmbunătăți actul educațional. 
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ȘCOALA DE ACASĂ!  
OPINII PERSONALE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ON-LINE 

CU PREȘCOLARII DE VÂRSTĂ MICĂ 
 

PROF. I MOCANU-TUDOR FLORENTINA,  
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICELUL”  

SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA  
 
Reflectând asupra recentei experiențe, pe care din motive de forță majoră, am fost obligați să o trăim 

(pandemia cu noul coronavirus), am ajuns la câteva concluzii, care ar putea, bine analizate, să conducă la 
identificarea cauzelor și mai ales a unor eventuale soluții. 

Experiența personală mă obligă să fac referire la procesul instructiv- educativ desfășurat în sistem on-
line în ultima perioadă cu copiii de vârstă preșcolară mică (3-4 ani). Cât de eficientă poate fi predarea-
învățarea on-line pentru copiii de grupă mică? Care sunt mijloacele și metodele didactice adecvate pentru 
o astfel de învățare? Ce fel de materiale didactice pot asigura comunicarea, transferul conținutului didactic 
mai facil? Care sunt metodele și instrumentele destinate obținerii feedbackului și evaluării potrivite vârstei 
copiilor?  

Răspunsul la toate aceste întrebări constituie, după părerea mea, o provocare atât pentru teoreticienii 
din domeniul psihopedagogiei, cât și pentru practicieni. Fundamentul teoretic al unui model de învățământ 
la distanță este esențial și obligatoriu, dacă vrem să nu rămânem la stadiul de soluție de moment, cu mai 
mult sau mai puțin conținut real educativ, dacă vrem ca munca și timpul consumat să nu fie inutile, dacă 
aspirăm ca un astfel de demers să aibă o finalitate educațională. 

Activitățile desfășurate în perioada pandemiei s-au bazat aproape exclusiv pe creativitatea cadrelor 
didactice și parteneriatul cu părinții, aflați temporar lângă copii.  

Spun creativitatea educatorilor pentru că mediul on-line a explodat de materiale didactice în format 
electronic, tutoriale demonstrative pentru activitățile practice, schimburi de experiență între dascăli pe 
rețelele de socializare, organizați ad-hoc în grupuri mari și mici. Cu toate acestea, comunicarea on-line nu 
poate suplini contactul vizual cu preșcolarul mic indispensabil pentru menținerea atenției și a concentrării 
în timpul activității, elementele demonstrative ale activităților, realizate după reguli metodice bine stabilite, 
care le permite copiilor să înțeleagă corect mesajul didactic oral și învățarea prin imitație a conținutului 
transmis specifică vârstei educabililor, nu poate asigura feebackul necesar proiectării activităților în funcție 
de nevoile și posibilitățile celor mici.  

Spun parteneriat, pentru că fără efortul părinților, a căror poziție a fost una de mediatori în relația 
cadru didactic- copil, orice demers din partea instituției școlare ar fi rămas fără finalitate reală.  

Dar comunicarea didactică, presupune metodică, reguli și metode specifice și precise pentru fiecare 
categorie de vârstă a copilului, ceea ce o deosebește de restul tipurilor de comunicare, fiind o abilitate 
îndelung exersată de cei care au îmbrățișat meseria de cadru didactic. Chiar și cu unele explicații oferite de 
la distanță părinților, aceștia nu pot, oricât de mult ar dori, să-și îndeplinească noul “rol” cu eficiența unui 
cadru didactic.  

Putem adauga la lista inconvenientelor învățării la distanță în cazul preșcolatilor, efortul financiar 
suplimentar pentru asigurarea rechizitelor, a dotărilor cu echipamente informatice, cu jocuri educaționale 
și cărți adecvate.  

În plus, lipsa contactului social cu alți copii de aceași vârstă, expunerea prelungită în fața 
calculatoarelor și televizoarelor, plasarea copilului în afara spațiului educațional obișnuit, special organizat 
și amenajat, schimbările de rutine și program zilnic sunt tot atatea elemente care pot influența rezultatele 
copiilor.  
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Parteneriatul cufamilia generat de perioada de carantină are însă și efece benefice. Implicarea 
membrilor de familie în jocurile și activitățile educative ale copiilor nu poate avea decât efecte positive 
asupra dezvoltării emoționale a celor mici și permite părinților apropierea, cunoșterea și înțelegerea mai 
bună a nevoilor, posibilităților, problemelor lor.  

Oricum am gândi, experiența trăită este una inedită, neașteptată și neexperimentată atât pentru cadrele 
didactice, cât și pentru părinți. Ea trebuie să constituie cu siguranță punctul de plecare pentru cei care, din 
poziția de autori ai politicilor educaționale, teoreticieni și practicieni din domeniul educației, și-au asumat 
responsabilitatea pentru noua generație. Identificarea celor mai potrivite modele de educație la distanță, 
crearea instrumentelor necesare, completarea pregătirii profesionale a dascălilor și cu siguranță nu în 
ultimul rând, elaborarea cadrului legislativ și a procedurilor de lucru pentru situații de urgență de genul 
celei pe care o traversăm, este o obligație morală și legală de care nu trebuie să facem abstracție sub nicio 
formă.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR VULPEȘ DANIELA 
PROF. INV. PREȘCOLAR MODRIGAN EMILIA  

 GRADINIȚA P. P. ”FLOAREA-SOARELUI” REȘIȚA 
 
 Ca urmare a suspendării cursurilor tuturor instituțiilor școlare din România din cauza noului 

Coronavirus și cadrele didactice din grădinițe au fost puse în situația de a transpune activitatea didactică cu 
preșcolarii din clasă în ... clasa virtuală. Dacă în învățământul școlar majoritatea copiilor se descurcă cu 
gadgeturile și mulți dintre ei au cel puțin unul la îndemână, în învățământul preșcolar am depins de familie. 
Însă am considerat că nimic nu este imposibil dacă vrei cu adevărat, așa că ... am creat împreună un site 
web educațional pentru a veni în întâmpinarea părinților cu copii de vârstă preșcolară. Am considerat că 
timpul părinților este prețios și valoros pentru copii și am dorit să venim în ajutorul acestora și să le punem 
la dispoziție diferite activități și jocuri educative destinate preșcolarilor. Am considerat, de asemenea că 
mulți părinți merg în continuare la servici sau își desfășoară activitatea profesională online, au nu doar un 
copil și fiecare are nevoie de atenția și ajutorul adultului, au și alte responsabilități familiale sau sunt afectați 
emoțional de această întâmplare nefericită, iar o mână de ajutor va fi binevenită. 

Această situație neașteptată și neplăcută tuturor, ne-a mobilizat, ne-a determinat să luăm atitudine și 
să venim în întâmpinarea părinților preșcolarilor care s-au trezit peste noapte ... educatori. Fiind noi 
bulversate de această schimbare, ne-am pus în locul părinților cu copii de vârstă preșcolară care, dintr-o 
dată nu mai aveau posibilitatea să socializeze cu alți copii, erau închiși în case pentru a respecta distanțarea 
socială și a preveni îmbolnăvirea și li s-a dat întreg programul și rutinele peste cap. Am plecat de la ideea 
că această situație neplăcută creează panică, teamă în rândul adulților, emoții pe care cei mai mulți părinți 
nu realizează sau nu reușesc să le ascundă și le transmit copiilor lor, ceea ce îi va afecta pe viitor. Acești 
copii sunt la vârsta descoperirilor, a experimentărilor, atenția lor este de scurtă durată, astfel că se plictisesc 
repede la o activitate, au nevoie de mișcare, fiind foarte energici, iar mulți părinți nu au timpul necesar 
pentru a căuta și informa ce tipuri de activități sunt potrivite și indicate vârsei copiilor lor, căzând în capcana 
gadgeturilor pentru a avea o clipă de răgaz. Având în vedere toate aceste probleme, s-a născut ideea de a 
veni în întâmpinarea părinților și a-i ajuta cu sugestii de activități educative și recreative pentru a muta cu 
succes ”grădinița ... în familie”.  

Odată decizia luată, ne-am pus pe treabă: am creat site-ul web educațional ”Grădinița în familie”, ne-
am planificat activitățile, am împărțit sarcinile, ne-am invitat părinții și prietenii să ne urmărească și ... am 
pornit la drum. Nu a trecut mult și aprecierile, încurajările au început să vină. Am primit feed-back pozitiv 
din partea părinților, ceea ce ne-a determinat să căutăm și să creăm cât mai multe materiale educative pentru 
ca ei să aibă o ofertă generoasă din care să aleagă ceea ce se potrivește intereselor copiilor și nivelului lor 
de vârstă. Materialele și sugestiile noastre nu au fost utile doar părinților, ci și cadrelor didactice care s-au 
văzut nevoite să mute activitatea didactică din clase în mediul online. Văzând că multe din materialele 
propuse de noi pe site-ul web educațional ”Grădinița în familie” sunt preluate și distribuite de cadre 
didactice din toată țara, am considerat că scopul nostru și-a atins ținta și că activitatea depusă este benefică 
și de ajutor nu doar în familie, ci și colegelor.  

În abordarea activităților didactice online am venit mereu cu explicații și sugestii metodice pliate pe 
nevoiele preșcolarilor, astfel încât acestea să poată fi continuate cu succes și cu calitate și în mediul familial. 
Activitățile didactice și recreative sugerate au fost atent proiectate după modelul educației timpurii prevăzut 
de curriculum, am ținut cont de crearea unei stări de bine și confort emoțional pentru copii și părinți, de 
curba de efort a unei săptămâni astfel încât copilul să simtă scurgerea timpului și să se poată raporta la 
calendarul zilnic, asemănător celui derulat în spațiul școlar. Prin sugestiile și activitățile propuse am urmărit 
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să transformăm activitatea din familie într-o activitate comună plăcută, antrenantă, distractivă, educativă, 
iar timpul pe care unii părinți l-au petrecut în această perioadă cu copiii să fie un liant pentru dezvoltarea 
armonioasă a relației copil-familie.  
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ȘCOALA ALTFEL - ȘCOALA DE ACASA 
 

PROF. INV. PRIMAR: MOGA IOANA - CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,OVIDIU HULEA” AIUD 

 
Școala s-a mutat acasă la propriu, după primele zile ale lunii martie, 2020. Școala virtuală a devenit 

obligatorie, cursurile s-au mutat din sala de clasă în online.  
Încă de la început am făcut lecțiile online utilizând platforma zoom.us şi o serie de aplicaţii şi site-uri 

pentru a completa învăţarea în online cu elevii care dispuneau de telefoane inteligente, laptopuri sau 
calculatoare. Cu cei care nu aveau posibilitatea accesării acestei platforme am lucrat pe WhatsApp și 
Facebook. În timp ce încercam să familiarizăm elevii cu noua școală, participam la cursuri de predare online 
pe diferite platforme. Am învăța, în scurt timp, multe lucruri despre diverse platforme și resursele online 
puse la dispoziție de acestea, și despre cum putem să folosim platformele digitale pentru a comunica și a 
face lecții.  

Primele zile au fost obositoare pentru că a fost greu să găsesc soluții potrivite pentru întâlnirile cu 
elevii, deoarece unii dintre ei nu au laptop, computer sau telefon.  

Prin videoconferinţă, elevii pot să participe la ore, să-şi vadă colegii şi profesorii. Totuși au fost elevi 
care au preferat să asculte și să lucreze, fără să vorbească sau să pornească butonul video. La predare am 
folosit manuale și culegeri utilizate în sala de clasă, jocurile video și aplicațiile matematice cu care copiii 
erau obișnuiți din clasă. Tabla virtuală a înlocuit, la nevoie, tabla din clasă astfel încât să putem face adunări 
și scăderi, să rezolvăm probleme și, mai ales, să învățăm în continuare tainele citirii și scrierea de mână în 
clasa I. 

Colaborând cu colegii de la școală, ținând strâns legătura cu elevii și familiile acestora am reușit să 
depășim faza de incertitudine de la începutul învățării online și să ne găsim singuri calea, cu resursele aflate 
la îndemână. Pe parcursul desfășurării cursurilor online, elevii și-au dat seama cât de importante sunt 
întâlnirile de la școală, deoarece au resimțit lipsa apropierii fizice și oboseala psihică cauzată de expunerea 
la ecranul telefonului sau calculatorului. 

În cazul copiilor de școală primară, consider că este nevoie de întâlnirea față în față între profesor și 
elev, iar învățământul online se poate realiza cu succes numai în situații excepționale. Învățând acasă, într-
un mediu familiar, copiii simt că pot face ceea ce le place: pleacă din cameră în orice moment, ies de pe 
grup neobservați, fac diverse pozne pe care, în sala de clasă nu le-ar fi făcut. Câțiva elevi, cărora le plăcea 
mai puțin la școală înainte, au simțit nevoia să își vadă și să își audă colegii și învățătoarea. 

Am lucrat cu responsabilitate, cu blândețe, cu multe încurajări și laude pentru reușitele elevilor (la 
început timide) care participau la ore și am evaluat efortul depus și gradul de implicare, așa cum și înainte 
făceam această evaluare zilnic. Copiii au fost stresați și, uneori, triști din cauza izolării și de aceea a fost 
nevoie de multe încurajări. De asemenea, lecțiile online au însemnat mobilizarea unuia dintre părinți, care 
se afla acasă și avea și el de lucru, pentru supravegherea copilului la orele desfășurate. 

Școala online ne-a oferit tuturor ocazia să descoperim noi moduri de învățare. Metodologia clasică 
de predare-învățare-evaluare poate fi înlocuită cu mijloace de învățare mai atractive. Lecțiile online 
reprezintă un instrument de învățare nou pentru noi toți – dascăli, elevi, părinți. Cu toate că viitorul îl 
reprezintă era tehnologiei, era digitală trebuie să avem grijă cât timp petrec copiii în mediul real și cât timp 
în mediul virtual. 

Copiilor le este dor să se întoarcă în sala de clasă. Vor să își revadă colegii și să interacționeze cu 
aceștia. 
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EDUCAṬIE FÃRÃ FRONTIERE! 
ṢCOALA ALTFEL! ṢCOALA DE ACASÃ! 

 
MOGOṢANU MÃDÃLINA IONELA 

GRÃDINIṬA COMIṢANI 
 
 Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie și este vital să conștientizăm acest 

aspect. 
Nu numai școlile s-au transformat (învățătorii și profesorii facând eforturi mari pentru a reconfigura 

predarea) ci și activitățile grădinițelor au fost supuse schimbărilor. Iată câteva idei de activități și de 
programe făcute pentru cei mici, dar și în sprijinul părinților. 

Am creat un plan pentru asigurarea continuității în educație, prin intermediul mediului online. Apoi 
am trecut la implementare, iar parintii si preṣcolarii au demonstrat o capacitate de adaptare extraordinară. 

Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de doamna educatoare, de grãdiniṭã de 
care se atașaseră atât de mult, și încă din primele zile am inițiat sesiuni video pe Zoom. 

Acestea le oferă copiilor ocazia de a-și întâlni educatoarea și colegii, de a lucra într-un mod 
colaborativ, interacțiunile și exercițiile în parteneriat fiind esențiale pentru cei mici. 

Activitățile cu copiii le desfãṣor, de asemenea, pe o platformă pentru grădinițe și pe pagina de 
Facebook a grădiniței, unde încărcăm materiale de lucru, filmulețe, sugestii de lectură și cântece. 

În prezent, fiecare plan este evaluat săptămânal și, în funcție de feedback-ul primit, decidem următorii 
pași, frecvența intervențiilor, volumul și diversitatea activităților. Nimic nu este lăsat la întâmplare. 

Care sunt aspectele mai dificile în efectuarea activităților de grădiniță în online?  
Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 

activităților de acasă. La grădinița noastră, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției 
noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției 
sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul preșcolarilor, 
ajutorul din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care ținem cont, nu 
toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu 
educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

Educatorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează informațiile, 
modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența online, 
pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele educaționale pe termen mediu și scurt. 

Ce proiecte inovative, inedite am realizat în această perioadă în comunicarea cu preșcolarii? 
În ultimele săptămâni, am încercat o adaptare a curriculei și a planului educațional propus la început 

de an, iar cursurile online reprezintă pentru fiecare dintre noi un lucru inedit. 
Unul dintre proiectele ”out of the box” îl constituie adaptarea activității de storytelling, una dintre 

cele mai populare activități extracurriculare din grădinița noastră. 
În mod normal, un invitat vine să le citească copiilor oferindu-le oportunitatea de a asculta povești 

spuse în limba engleză, dar și de a practica vorbirea și ascultarea. În această perioadă, ne-am reinventat. 
În cadrul StoryTelling - Out of the Box, fiecare invitat alege un ”obiect misterios” pe care îl ascunde 

într-o cutie, iar copiii sunt invitați să pună întrebări pentru a ghici ce se află în cutie. Odată ce obiectul este 
dezvăluit copiilor, invitatul spune și povestea din spatele său, de exemplu, ce este, de unde provine, ce 
semnificație are pentru invitat. Rolul acestei inițiative este de a-i încuraja pe copii să își folosească 
imaginația pentru a alcătui propriile povești. 

Un alt proiect inovativ, care va avea startul săptămâna aceasta, îl reprezintă sesiunile de joc senzorial 
pentru copiii cu vârsta 1-4 ani. Părinții vor afla în avans ce anume ar trebui să pregătească, iar în cadrul 

 

331



sesiunii, educatorul, care are la rândul lui aceleași materiale, va direcționa interacțiunea copiilor cu aceste 
texturi și îi va încuraja pe părinți în sprijinul oferit celor mici în atingerea unor texturi care pot ridica 
provocări, în așa fel încât activitatea să aibă rezultate în explorare și învățare. 

Fiecare sesiune este diferită în funcție de grupa care o realizează, tema din acea săptămâna și 
obiectivul educațional propus. De exemplu, într-una dintre intervențiile online, copiii și-au spus ”Hello” în 
diferite limbi, au vorbit în fața publicului despre ce îi place fiecăruia să facă acasă și și-au împărtășit 
materialele realizate în acea săptămână. De asemenea, au cântat unul dintre cântecele preferate de la 
grădiniță și au exersat numărarea și recunoașterea numărului privind planșe numerotate. Sesiunea s-a 
încheiat cu o discuție despre păsări, aceasta fiind tema săptămânii, și cu exersarea unor poziții de yoga în 
timpul jocului ”Simon says”. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității noastre în grădinița noastră este comunicarea 
permanentă cu părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, am păstrat un dialog 
constant cu părinții, iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. 
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EDUCATIE FARA FRONTIERE EDITIA 2020  

 SCOALA ALTFEL, SCOALA DE ACASA 

 

PROF. ELENA MOGOZSAN 
 

 De când cu carantina, copiii ăştia au rămas practic, unii dintre ei, fără niciun fel de îndrumare. 

 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

lunga de timp, profesorii din România au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 

important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă 

determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să 

lucreze independent. 

 Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli a trebuit să coordoneze organizarea 

școlii online și faca profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă. Tot 

acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. 

Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele vor putea fi 

organizate online, exemplele reușite ale celor care au reusit deja să aplice aceste măsuri arată că oricât de 

anevoios, procesul este bun, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate 

de o planificare cât mai bună. 

 In opinia mea, dacă vrei să ajuţi copiii din medii defavorizate, nu poţi să le dai un laptop şi să te 

aştepţi să se descurce. Nu le poţi spune: „Mâine începi şcoala online, ne vedem pe internet“. Pur şi simplu, 

pentru că nu au avut pe cineva care să le spună: e important să mergi la şcoală, e important să înveţi, să-ţi 

faci temele la timp. Ei au nevoie atât de cineva care să le spună cum să facă ceva responsabil, cât şi de 

cineva care să-i încurajeze. 

 Gândiţi-vă că unii trăiesc într-un apartament micuţ sau intr-o singura camera, cu 6-7 persoane în 

jurul lor, deci cu multă gălăgie şi cu multe momente în care sunt distraşi. Ei îşi fac temele în faţa laptop-

ului, iar în spatele lor sunt toţi membrii familiei, care mişună, copii mai mici care urlă şi mamele care urlă, 

la rândul lor, la copiii cei mici. Mediile din care vin nu sunt cele mai prietenoase pentru ei şi pentru 

dezvoltarea lor. Deci ramane intrebarea: cum fac scoala acei copii? 
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ŞCOALA DE ACASA 
 

PROF.INV. PRIMAR RAMONA MOISA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA ”MIHAIL SADOVEANU” HUȘI, JUD. VASLUI 

 
Școlirea acasă (din eng. Homeschooling) este activitatea de educare a copilului de către părinți sau 

tutori profesioniști (meditatori), în locul unei educații standard în școală. 
Educația acasă (pe termen lung) a apărut în țările dezvoltate în cadrul familiilor - îndeosebi cu studii 

superioare chiar în educație - drept alternativă pentru studiul deficitar al școlilor din regiunea respectivă. 
În cadrul şcolii de acasă, parintii vor căuta să afle care sunt preferinţele, talentele, interesele şi 

punctele forte ale copiilor. În funcţie de aceste nevoi şi de circumstanţele familiale, ei vor stabili un 
program, vor alege cărţile sau sursele de informare, vor planifica ieşiri, excursii, vor căuta să fie membrii 
la diferite cercuri şi cluburi, vor cumpăra software, vor înregistra copiii la unele cursuri online sau, în unele 
cazuri mai rare, vor angaja tutori particulari. Copiii învaţă astfel prin exerciţii, lectura, studiu individual şi 
socializare cu persoane de diferite vârste, în contexte variate. Nu sunt legaţi de un anumit ritm sau de cerinţe 
externe. Se pot concentra câteva săptămâni pe o singură materie, pot termina un manual/o materie mai 
repede sau mai lent. 

În cadrul şcolii tradiţionale, curriculum-ul naţional cuprinde toate materiile de studiu pentru fiecare 
an şcolar, cu întreg conţinutul materiei de predat de către profesori şi achiziţionat de către elevi. Aceştia 
vor fi “judecaţi” prin sistemele de notare în funcţie de felul în care au achiziţionat aceste informaţii. Un 
astfel de sistem este o mărime universală care se potriveşte, de fapt, doar unei minorităţi. Chiar dacă au 
aceeaşi vârstă, copiii sunt diferiţi în ce priveşte abilităţile şi talentele pe care le au, interesele lor, viteza, 
ritmul sau stilul de învăţare, starea emoţională sau circumstanţele din familie, sau orice alţi factori care 
intervin în învăţare. 

În România, legea educației prevede că, timp de 11 ani, orice copil este obligat să frecventeze o formă 
de învățământ autorizată, dar nu neapărat în țara noastră. De-a lungul timpului, au existat miniștri ai 
educației care erau favorabili homeschooling-ului, dar cei mai mulți nu au acceptat ideea și replicile din 
partea lor au fost foarte dure. 

Anual, aproximativ 200 de familii din România aleg să-și retragă copiii de la școală și să-i educe 
singuri, conform datelor Asociației Home Schooling România, organizație înființată în 2002. Ca distribuție 
geografică, cei mai deschiși români la ideea de homeschooling sunt cei din Transilvania și București, în 
timp ce la polul opus se situează familiile din Oltenia și Moldova, remarcă Gabriel Curcubet, președintele 
asociației. 

Numărul este însă foarte mic, în comparație cu state europene în care homeschooling-ul este legal. 
„Educația de acasă nu este foarte populară în România și nici n-o să fie prea curând. În general, românii 
vor să scape de copii, ca să aibă timp să câștige cât mai mulți bani”, adaugă Gabriel Curcubet. 

Dar ce îi determină pe părinți să renunțe la învățământul convențional și să-și educe singuri, de acasă, 
copiii? Gabriel Curcubet spune că motivele românilor care își retrag copiii din sistemul de educație 
convențional sunt, în ordine: „Succesul învățământului personalizat, dorința de a-i învăța pe copii să 
gândească, libertatea în utilizarea timpului, posibilitatea de a călători frecvent și batjocura din școlile de 
stat.” El consideră că homeschooling-ul le permite copiilor să utilizeze mai bine timpul, să desfășoare tot 
felul de activități extracurriculare și să interacționeze cu persoane de vârste diferite, deci să socializeze mai 
ușor decât cei din școlile instituționalizate. 

 Ce câștigă și ce pierde un copil care e scos din școala clasică și învață acasă? Mirela Horumba, 
psiholog și psihoterapeut, spune că lista cu dezavantaje este mai lungă decât cea a avantajelor. „Un plus ar 
fi că timpul petrecut în drum spre și de la școală poate fi folosit în beneficiul copilului. Apoi, că se poate 
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alege un conținut de predare în concordanță cu interesele copilului, iar acesta e protejat de eventuale 
agresiuni din exterior”, precizează psihologul. 

Principalul dezavantaj este, conform aceluiași specialist, interacțiunea doar cu părintele. „Acesta nu 
are (de obicei) pregătire psihologică sau pedagogică, deci copilul nu învață să facă față oamenilor din 
societatea cu care va intra în contact. Este privat de experiența copiilor de vârsta lui, poate deveni victima 
abuzurilor propriului părinte (știm prea bine cât de prezentă e violența domestică în România) și este posibil 
ca trecerea la vârste mai mari să nu se facă într-o manieră potrivită”, explică psihologul. 

Renata Macoveanu, psiholog, trainer JuKaVa și fondator The Recharge Box, consideră că cei educați 
în homeschooling „o iau înainte” când vine vorba despre performanță educațională. „Acești copii sunt 
observați cu atenție de cel care oferă informația – e vorba despre o interacțiune unu la unu. Sunt susținuți 
să-și urmărească și să-și dezvolte pasiunile sau curiozitățile și așa ajung să exploreze mai adânc anumite 
domenii.” În schimb, ca minus, Renata remarcă „lipsa ocaziilor de a-și exersa abilitățile de adaptare la 
grup”, care sunt de folos pentru viitorul adult și contribuie la o viață socială și profesională sănătoasă. 

Aşadar, homeschooling-ul sună bine cînd auzi prima dată despre el, însă un părinte care face această 
alegere îndrazneaţă pentru copilul său trebuie să ştie din start la ce se expune. 
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ȘCOALA ONLINE 
 

PROF.INV.PRIMAR MOISE ALINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ELENA NEGRI’’, COSTACHE NEGRI 

 
 Școala zilelor noastre se cuvenea să fie în totalitate ,,conectată’’ online, fiind bine cunoscute 

beneficiile utilizării internetului prin resursele bogate pe care le poate oferi pentru educația copiilor, de la 
informațiile pe care le pot găsi, până la jocurile pe care aceștia le practică. Pe lângă avantajele folosirii 
tehnologiei, pericolele sunt evidente, însă acestea ar putea fi evitate printr-o comunicare eficientă între 
școală-elevi-familie. 

 Încă există diferență între mediul rural și urban în ceea ce privește posibilitatea de conectare la 
internet, nu numai în rândul elevilor, ci și al cadrelor didactice, care nu dețin gadgeturi și conexiune la 
internet. 

 Într-un astfel de context, la noi în țară s-a impus școala online obligatorie. Așa s-a ajuns ca fiecare 
dintre noi, cum și cu ce se poate, să se adapteze cerințelor. Astfel, cadrele didactice doritoare au participat 
la webinarii, pe teme specifice, organizate gratuit, adaptându-se rapid situației deosebite.  

 Școala online a fost foarte obositoare în prima săptămână, cu un impact deosebit, mai ales din punct 
de vedere emoțional, apărând în contextul izolării. Însă, lucrurile au intrat în normal, considerând imperios 
necesar purtarea unei legături cu elevii.  

 În cadrul întâlnirilor video, pe GoogleMeet, am ținut cont ca atmosfera să fie destinsă, caldă, 
deschisă, creativă, astfel încât copiii să nu se simtă împovărați, ținând cont că, în primul rând pentru ei a 
fost o perioadă neobișnuită. 

 În situația creată de pandemie, mediul online a fost singura posibilitate ca elevii să mențină legătura 
cu cadrele didactice. Însă, părinții s-au declarat îngrijorați pentru copiii lor în ce privește viața lor socială, 
deoarece și întâlnirile cu prietenii și cu restul familiei s-au mutat online, mărind astfel îngrijorător timpul 
petrecut în fața ecranelor. Părinții de preșcolari și școlari mici s-au lovit de nevoia de supraveghere a 
acestora în învățarea online, ceea ce uneori le era imposibil, din diferite cauze. 

 În urma experienței învățământului online au ieșit la iveală următoarele situații: 
 lipsa accesului la tehnologie a tuturor elevilor, chiar și a cadrelor didactice; 
 imposibilitatea realizării unei evaluări reale și obiective; 
 lipsa spațiului adecvat pentru a învăța, mai ales în cazul familiilor cu mai mulți membri; 
 lipsa unei concentrări reale, unii elevi oprind camera și microfonul, alții acuzând problem la 

conexiunea internetului; 
 mai mult efort din partea elevului și oboseala survenită în urma utilizării excesive a ecranelor; 
 solicitarea excesivă a părinților, mai ales în cazul claselor mici; 
 afectarea relațiilor sociale din cauza distanțării sociale, elevii fiind și mai dependenți de tehnologie, 

comunicarea realizându-se cu greutate. 
În concluzie, școala online a fost singura soluție pentru această situație excepțională, însă,  
pe termen lung, aceasta nu își dovedește eficiența deoarece este nevoie de întâlnirea față în față dintre 

elevi și profesor, mai ales în cazul preșcolarilor și al școlarilor mici, pentru atingerea obiectivelor 
educaționale.  
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EDUCAŢIA FIZICĂ ACASĂ  

 
PROF. MOISE EMANUEL PETRICĂ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU 
 
 Anul şcolar 2019-2020 a adus în viaţa elevilor şi a profesorilor o provocare nemaiîntâlnită în sistemul 

educaţional românesc: mutarea întregului proces de predare - învăţare – evaluare din sălile de clasă de la 
şcoală în sala de clasă virtuală, în locuinţa fiecăruia dintre elevi.  

 Această nouă situaţie educaţională a adus în viaţa „actorilor” sistemului de învăţământ situaţii 
inedite, unele chiar problematice.  

 Pentru profesorul de educaţie fizică şi sport, perioada învăţământului online a fost o încercare 
deosebită. Lipsa interacţiunii directe cu elevii, imposibilitatea corectării unor execuţii greşite sau doar cu 
mici deficienţe a reprezentat poate cea mai mare problemă cu care m-am întâlnit.  

 Postarea pe platformă a unor exerciţii fizice, cu fond muzical sau nu, preluate de pe diverse canale 
educaţionale sau înregistrate de profesorii şcolii, a constituit un element de susţinere a orelor de educaţie 
fizică. Părinţii copiilor, vrând, nevrând s-au transformat în adevăraţi antrenori, dumnealor fiind cei care au 
putut verifica în ce măsură anumite exerciţii sunt executate corect de copil. Înregistrarea copiilor în timpul 
execuţiei exerciţiilor şi postarea filmuleţelor pe platformă a reprezentat de asemenea pentru unii dintre ei o 
provocare. Unele familii au acceptat-o cu plăcere, altele au refuzat până în ultima clipă să posteze 
înregistrări de câteva zeci de secunde cu copilul executând exerciţiile propuse.  

La fiecare postare din partea elevilor am oferit feed-back, pentru a înţelege fiecare unde este greşeala 
(dacă este) sau cât de bine şi corect este executat un anumit exerciţu.  

Bucuria mare a fost când, în cadrul videoîntâlnirilor cu elevii am putut constata că ei au înţeles că 
într-o perioadă de izolare în locuinţă este esenţial să nu devenim şi mai sedentari, că trebuie să profităm de 
fiecare oportunitate de a face şi mişcare, de a ne menţine tonusul şi dorinţa de petrecere a timpului liber, 
atât cât este posibil, în aer liber care este un factor esenţial în păstrarea sănătăţii fizice şi mentale. Mai mult, 
elevii claselor a VIII-a, atunci când s-au întors la şcoală pentru examenele de final de ciclu de învăţământ 
au recunoscut că exerciţiile fizice practicate cu regularitate, în faţa ferestrelor deschise, i-au ajutat în toată 
această perioadă să fie mai receptivi la cerinţele educaţionale şi să înţeleagă cât de importantă este 
practicarea cu regularitate a exerciţiilor fizice de întreţinere.  

 Pe de altă parte, o alternativă la aceste exerciţii pe care le-am propus-o părinţilor a fost practicarea 
unor jocuri de mişcare în care să se implice toţi membrii familiei. Elevilor din clasele ciclului primar cu 
atât mai mult le-am recomandat anumite jocurin e care să le practice în familie, în condiţii de siguranţă 
pentru ei şi pentru locuinţa lor.  

 Pentru copiii care locuiesc la curte, exerciţiile fizice, jocul cu mingea au fost mai uşor de practicat. 
Pentru cei care locuiesc în apartamente, am apelat la mingi uşoare, de plastic sau burete, la mingi şi coşuri 
de baschet improvizate pentru a nu aduce daune camerei sau şi mai rău, neajunsuri în relaţia cu vecinii, 
ştiut fiind că în blocurile de locuinţe, în general, zgomotele se propagă suficient de bine cât să poată produce 
discuţii între vecini.  

 Ca o alternativă am propus copiilor exerciţii care să îi ajute să se menţină în formă fără să fie nevoie 
de dotări speciale (o salteluţă, nişte gantere improvizate din recipiente de plastic umplute cu apă şi bine 
închise, o coadă de mop etc) sau le-am indicat exersarea anumitor paşi de dans împreună cu alţi membri ai 
familiei. 

 Pentru elevii mai mari, am încercat şi o altă alternativă în evaluarea activităţii la orele de educaţie 
fizică. Astfel, le-am propus rezolvarea unor rebusuri în care trebuiau să facă dovada că ei nu doar execută 
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anumite exerciţii în cadrul orelor de educaţie fizică ci şi acumulează anumite cunoştinţe teoretice despre 
corp, mişcare, sporturi, mânuiri, astfel încât să arate că ei pot explica ceea ce fac la oră, că pot conştientiza 
ce importanţă are execuţia corectă a unor exerciţii asupra dezvoltării armonioase a corpului sau ce relaţie 
trebuie să existe între alimentaţie, activitatea fizică şi cea intelectuală într-o perioadă ca cea prin care am 
trecut în primăvara acestui an.  

 De fapt, trebuie să recunoaştem că ceea ce se învaţă acum, ce obiceiuri legate de mişcarea fizică 
construim elevilor noştri va influenţa atitudinea şi activitatea lor pe viitor.  

Învăţământul online, învăţământul de acasă, cel puţin pentru disciplina educaţie fizică nu poate fi 
considerată, din punctul meu de vedere, la fel de eficient ca învăţământul clasic, care presupune 
interacţiunea directă între profesor (antrenor) şi elev (sportiv), mai ales că dozarea efortului, observarea 
modificărilor care apar în ritmul execuţiei, în calitatea acesteia sunt mult mai facile specialistului în educaţie 
fizică şi sport decât unei persoane care doar practică anumite exerciţii. Iar elevii, în învăţământul primar şi 
gimnazial nu au capacitatea de a-şi doza foarte corect efortul, de a corecta execuţiile / învăţările greşite. Iar 
părinţii, oricât ar vrea să ajute, uneori, în absenţa unei pregătiri minimale, pot face mai mult rău decât bine.  
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
ÎN SĂPTĂMÂNA 

 “ŞCOALA ALTFEL ” 

 PROF. INV. PREȘCOLAR: MOISE LACRAMIOARA 
 GRADINIȚA CU P. N. ȚIFEȘTI 

 GRUPELE COMBINATE DIN COMUNĂ 

Nr. 
crt. 

Ziua 
/data 

Denumirea 
activității 

Obiective 
urmărite 

Tipul activității Responsabil Participanți/ 
Invitați 
Locul 
desfașurării 

Evaluarea 
activității 

1. LUNI Mâini dibace 
“Paştele la 
români” 

-dezvoltarea
interesului faţă
de traditiile
românilor;
-cunoaşterea de
către preșcolari
a însemnătăţii
sărbătorii
Pascale;
- să
dobândească 
cunoştinţe noi; 
-dezvoltarea
muncii în 
echipă;
-realizarea de
picturi, desene,
ouă
încondeiate.

-activitate
culturală-
tradiţii si 
obiceiuri la 
români
DLC – lectura 
educatoarei 
-activitate de
educaţie plastică
-ateliere de 
lucru 

Educatoare: Educatoarele 
Prescolarii 

Fotografii 
Recompense 

2. Marți Întreceri și 
concursuri 
sportive 

-respectarea
unor reguli de
conduită
civilizată;
- relaxarea și
refacerea
capacităților
copiilor;

-desfăşurarea
unor jocuri cu
participarea
activă a copiilor
la jocurile și
concursurile
sportive
organizate;

Educatoare: Educatoarele 
Copiii 

Fotografii 

Recompense 

Diplome 
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3. Mierc Micul 
bucătar! 

Formarea 
deprinderilor 
de alimentaţie 
raţională şi de 
desfăşurare de 
exerciţii fizice 
în vederea 
menţinerii 
sănătăţii.  

-activitate 
practic 
gospodarească  
Salata de fructe 
 
 

Educatoare:  Educatoarele 
Copiii 

Fotografii 
Recompense  

4. Joi - educație 
ecologică și 
protecție a 
mediului 

-sensibilizarea 
copiilor, 
părinților și  
comunității 
locale în 
vederea  
protejării 
mediului 
înconjurător 
sub toate 

Un copil o floare 
pentru fiecare-
plantam plori in 
curtea grădiniței 

Educatoare:  Educatoarele 
Copiii  
 

Fotografii 
 
Recompense  

5. Vineri - ziua 
voluntariat 
 

 ,,O floare 
pentru un 
zambet.”-copiii 
vor oferi 
zambilele 
confectionate 
trecatorilor. 
 

-Împreună cu 
copiii vom oferi 
flori 
trecătorilor, dar 
și personalului 
din institutii. 
 

Educatoare:  Educatoarele 
Copiii  
 

 
Fotografii 
 
Recompense 
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 EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE  
ÎNVATAREA ONLINE 

 SUBSTITUT SAU COMPLETARE A EDUCATIEI TRADITIONALE? 
 

PROF. INV. PRESCOLAR MOISESCU IULIANA 
GRADINITA CU P.P. NR.48 BRAILA 

 
 În contextul situației cu care ne-am confruntat în ultimele luni, am fost nevoiți să ne schimbăm modul 

de viață. La fel ca toate celelalte domenii și sitemul de învățământ a fost grav afectat. 
 Având în vedere situația creată de suspendarea pe termen lung a cursurilor, în contextul limitării 

consecințelor sau efectelor negative create de pandemie cât și incertitudinea a ceea ce urma în perioada 
următoare, unitățile de învățământ au fost nevoite să adopte măsuri pentru ca beneficiarii primari – elevii, 
copiii- să poată continua activitățile didactice.  

 Perioada învăţării online a fost o perioadă neobișnuită pentru toată lumea, cu nenumărate dificultăți 
și provocări. Trecerea de la învățarea față în față la învățarea online nu a fost ușoară nici pentru profesori, 
nici pentru elevi, copii sau pentru părinţi, reprezentând o provocare tocmai pentru că implică o reconsiderare 
a modului în care eram obișnuiți să interacționăm unii cu ceilalți. Tot ceea ce a însemnat proces educațional 
de predare-învӑțare -evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. 
Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea 
la distanțӑ. Aşa cum se întâmplӑ cu fiecare lucru nou, nimic nu e simplu, dar totul se învaţӑ. Acomodarea 
cu această modalitate de comunicare a fost treptată, graduală, evoluția fiind vizibilă de la o zi la alta. 

 Tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost o experiență prea ușoară pentru toţi profesorii, mai ales că 
mulți au, la rândul lor, copii mici acasă, copii care au nevoie, de asemenea, de timpul și de energia părinților 
lor. Profesorii s-au organizat online, prin rețele de socializare, ca să se ajute unii pe alții, să facă schimb de 
idei și de resurse, au urmat cursuri de predare online. 

 Părinții au sprijinit extrem de mult această trecere la orele online. S-au găsit în poziția de a trebui să 
devină un fel de profesori, la rândul lor, în același timp fiind nevoiți să-și continue viețile și munca de zi cu 
zi. Cei mai mulți dintre părinți au avut un program foarte încărcat și au resimțit o dificultate când acesta s-
a încărcat și mai mult, la rămânerea copiilor acasă. Ei au lucrat de acasă online împreună cu copiii lor. Cu 
toate astea, au găsit soluții creative, care îi ajută să facă față situației. 

 De asemenea, comunitatea tehnologică educațională internațională s-a coalizat pentru a sprijini 
școlile. Au fost create site-uri, platforme pe care să lucreze cadrele didactice, elevii, copiii împreună cu 
părinţii, au fost furnizate instrucţiuni video pentru părinţi, materiale de care au avut nevoie copiii, precum 
şi instrucţiuni clare şi precise. În pregătirea unei platforme de învățare care să fie folosită în mod unitar de 
către cadrele didactice din cadrul unităţii noastre, s-au folosit mai multe modalități de interacțiune cu copiii: 
de la simpla comunicare pe grupuri de Whatsapp și Facebook până la folosirea unor mijloace mai complexe 
precum ZOOM, Kinderpedia, Google Classroom sau care permit și interacțiunea video cu copiii. 

 Cea mai mare provocare pentru părinții, care lucrau de acasă în această perioadă, a fost să-și 
îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor copilului/ copiilor. Pe lângă 
schimbările care au apărut în situații de izolare, părinții au trebuit să gestioneze emoțiile copiilor, oboseala, 
sarcinile casnice și cele de la muncă în același timp cu nevoile copiilor. Au fost şi situaţii în care nu toţi 
părinţii au lucrat de acasă sau au putut să stea cu copiii, o parte din cei mici au fost lăsaţi în grija altei 
personae. O altă situație a fost aceea în care părintele trebuia să aleagă cărui copil din familie îi facilitează 
accesul la educație, având doi şcolari şi un preşcolar în familie, iar mama trebuia să lucreze de acasă.  

 În mediul rural situaţia a fost una mult mai complexă, nu toţi beneficiarii primari sau secundari ai 
educaţiei au dispus de mijloace tehnologice moderne, telefon smart, tabletă, laptop, internet sau nu au avut 
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abilităţi digitale ori cunoştinţele necesare care să le permită să acceseze platforme sau alte aplicaţii pe care 
să lucreze cu copiii.  

 Din punctul de vedere al profesorilor, părerile au fost destul de divizate. Unele cadre didactice au 
înțeles rostul și utilitatea acestor activități, reușind să valorifice potențialul acestei forme de învățare, 
precum și profesori care considerau că nu este o formă veritabilă prin care pot să-și manifeste potențialul 
de educare a copiilor. Dincolo de aceste aspecte, o certitudine este faptul că nu toți am fost pregătiți pentru 
o astfel de abordare a învățării (existând prea puține formări ale cadrelor didactice în această direcție şi 
lipsind mijloacele şi instrumentele tehnologice atât în rândul cadrelor didactice, dar şi în rândul părinţilor) 
și că este necesar un timp pentru ca toți factorii implicați în acest proces educativ să înțeleagă potențialul 
pe care îl are învățarea online.  

 Într-adevăr, tehnologia este parte a vieții de zi cu zi. Încă din primul an de viață, copiii sunt atrași de 
tehnologie și, pe măsură ce cresc, experimentează expunerea la diverse device-uri smart. Încă de la 
grădiniță, copiii descoperă jocurile online. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită 
pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât 
pentru copii, cât și pentru părinți. Părinții, profesorii observă atracția copiilor față de jocurile digitale și 
ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele digitale, tocmai pentru a răspunde 
intereselor lor. Copiii au nevoie să fie susținuți în acest proces de învățare, în special preşcolarii şi şcolarii 
mici. 

 Consider că învăţarea online va avea succes odată cu evoluţia societăţii, cu angajarea tuturor 
factorilor implicaţi: școală- familie- societate, cu înţelegerea faptului că aceasta nu reprezintă un lux, ci o 
oportunitate și, mai ales, o necesitate. În acelaşi timp învăţământul online nu trebuie să înlocuiască 
învăţământul clasic, tradiţional, ci să îl completeze. Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă 
metoda inedită a învățării online, ce completează perfect îndrumările primite din partea dascălilor și 
încurajează un tip benefic de relație între copii și educație.  

 Nu se poate vorbi de învăţământ exclusiv online la copiii şi şcolarii mici, deoarece aceştia nu deţin 
competenţele digitale necesare, au nevoie de sprijinul şi îndrumarea unui adult. În plus nimic nu poate 
înlocui interacţiunea reală cu copiii. Este nevoie de formarea acelor abilităţi sociale care să ajute la formarea 
şi dezvoltarea personalităţii copiilor. Tehnologia asigură o comunicare elegantă, dar poate substitui acea 
comunicare față în față?  

 Şcoala nu înseamnă doar lecții, înseamnă prietenie, joc, program bine stabilit, gândire, teme, 
învățatul în grup, păreri personale, alergare, recreere. Elevii, copiii mici nu își pot dezvolta toate aceste 
lucruri doar prin învăţarea online. Învăţarea online şi învăţarea clasică nu se pot exclude, ele trebuie să 
coexiste, prima dintre ele să vină în completarea celeilalte.  
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL „EXPLORATORI ÎN LUMEA EMOȚIILOR”  
 

PROFESOR CONSILIER MOLDOVAN ANA-MARIA - CJRAE/ CJAP CLUJ 
 
Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi 

sociale în perioada preşcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social 
şi cognitiv. Aceasta este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea şi optimizarea competenţelor 
emoţionale şi sociale esenţiale pentru funcţionarea şi adaptarea în viaţa adultă. 

În cadrul Proiectului ”Exploratori în lumea emoțiilor” ne propunem dezvoltarea competențelor 
socio-emoționale la preșcolari, competențe fundamentale în reușita și adaptarea copilului la solicitările 
complexe ale mediului. Astfel, prin abordarea acestei teme urmărim atât prevenția apariției problemelor 
emoționale și de relaționare socială cât și optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale.  

Proiectul are, ca activitate principală, Concursul – care are ca beneficiari direcți preșcolarii și, 
pentru împărtășirea exemplelor de bună practică, simpozionul adresat cadrelor didactice participante în 
Proiect.Având în vedere contextul special impus în acest an școlar, toate activitățile Proiectului vor fi 
desfășurate în mediul online, prin utilizarea platformelor educaționale agreate de unitățile școlare 
partenere.  

Preșcolarii vor realiza desene, utilizând materiale diverse, fiind încurajați să fie creativi, să 
coopereze și să exprime liber și personal diferite ipostaze ilustrative ale temei propuse. 

Scopul proiectului: 
Prevenția apariției problemelor emoționale și de relaționare socială respectiv optimizarea dezvoltării 

competențelor socio-emoționale la preșcolari precum și împărtășirea, în rândul cadrelor didactice a 
exemplelor de bună practică în ceea ce privește intervenția educațională în acest domeniu. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
O1 – identificarea, la nivelul județului Cluj și a județelor partenere a minim 270 de cadre didactice 

respectiv 105 de unități școlare interesate să participe la activitățile din proiect; 
O2 - realizarea activităților de dezvoltare a competențelor socio-emoționale cu preșcolarii în minim 

105 de unități școlare din județul Cluj și județele partenere; 
O3 – realizarea de către preșcolari din unitățile înscrise în proiect a desenelor care ilustrează exemple 

funcționale de manifestare emoțională și de relaționare socială și valorificarea acestora în cadrul 
concursului; 

O4 – diseminarea de către cadrele didactice înscrise în proiect, a exemplelor de bună practică în ceea 
ce privește intervenția educațională în dezvoltarea competențelor socio-emoționale la preșcolari, în cadrul 
simpozionului; 

O5 – diseminarea rezultatelor proiectului, în cel puțin două moduri, la nivelul instituțiilor de 
învățământ din județele partenere, în termen de o lună de la finalizarea proiectului. 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 
• beneficiari direcţi: preșcolarii și cadrele didactice (educatoare și consilieri școlari) participanți la 

activitățile din proiect; 
• beneficiari indirecţi: părinţii preșcolarilor și reprezentanți ai comunităţii. 
Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: proiectul se adresează preșcolarilor și 

cadrelor didactice din grădinițe din județele partenere. 
Durata proiectului: Proiectul va debuta în luna decembrie, prin formarea consilierilor școlari din 

fiecare judeţ şi organizatorii din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică și se va finaliza 
în luna iunie a anului școlar prin diseminarea rezultatelor la nivelul unităților de învățământ participante.  

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
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- Workshop cu consilierii şcolari din fiecare judeţ şi organizatorii din cadrul Centrului Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică din județele participante - Coordonatorul CJAP sau persoana delegată de 
acesta, de la nivelul fiecărui județ partener prezintă consilierilor participanți la workshop: tema și activitățile 
Proiectului ”Exploratori în lumea emoțiilor”, stabilește modalităţile optime de promovare a concursului la 
nivelul unităților școlare din județ, prezintă și detaliază regulamentul concursului precum și aspectele 
organizatorice relevante pentru realizarea activităților. Această activitate se poate realiza și online, pe 
platforma agreată de fiecare CJRAE 

- Anunţarea şi promovarea concursului în fiecare județ - Coordonatorii Proiectului ”Exploratori în 
lumea emoțiilor” și persoanele desemnate la nivelul CJRAE din județele partenere vor lansa invitația de 
participare către unitățile școlare din județ, prin intermediul email-ului, împreună cu fișa de înscriere și 
regulamentul concursului. 

- Înscrierea în proiect a participanților - Participanții vor transmite fișa de înscriere pe adresa de mail 
exploratoriinlumeaemotiilor@gmail.com. 

- Desfășurarea activităților de prevenție a apariției problemelor emoționale și relaționare și 
optimizare a dezvoltării competențelor socio-emoționale cu preșcolarii – Echipa de Proiect a realizat 
material video cu poveștile și activitățile din proiect. Cadrele didactice înscrise în proiect vor transmite și 
desfășura activități online cu preșcolarii care au ca scop prevenția problemelor emoționale și relaționare 
respectiv optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale. 

- Desfășurarea concursului la nivel de unitate de învățământ (grădiniță) – Părinții preșcolarilor vor 
trimite poze sau scan cu lucrările realizate în cadrul activităților deșfășurate online. La nivelul fiecărei 
unități de învățământ se stabilește un juriu format din număr impar de persoane (minim 3) care va juriza 
lucrările din cadrul concursului după criteriile descrise în regulament. Primele trei lucrări, în ordinea 
punctajului, vor fi transmise la sediul CJRAE din județul respectiv, însoțite de borderou. Aceste lucrări 
participă la etapa județeană a concursului.  

- Desfășurarea concursului la de județ - Juriul este format dintr-un număr impar de membri; jurizarea 
se va face pe baza criteriilor descrise în regulament. Organizatorii etapei județene vor transmite lucrările 
premiate, în ordinea punctajului, la sediul CJRAE Cluj, însoțite de borderou. Aceste lucrări participă la 
etapa regională a concursului.  

- Desfășurarea concursului la nivel regional - Juriul este format dintr-un număr impar de membri; 
jurizarea se va face pe baza criteriilor descrise în regulament prin completarea fișei de notare. Organizatorii 
vor transmite rezultatele jurizării în unitățile de învățământ participante, și vor transmite diplomele pentru 
copii și adeverințe pentru cadrele didactice.  

- Desfășurarea simpozionului regional – ”Dezvoltarea competențelor socio-emoționale la 
preșcolari” – exemple de bune practice (organizat în parteneriat cu CCD Cluj) - La simpozion vor participa 
cadrele didactice care au participat la proiectul național ”Exploratori în lumea emoțiilor”. Simpozionul se 
va desfășura pe platforma agreată de CCD Cluj. Participanții vor prezenta în format powerpoint, prezi sau 
video, o activitate relevantă care are ca scop prevenția problemelor emoționale și relaționare respectiv 
optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale la preșcolari. Toate materialele vor avea caracter 
aplicativ și vor fi transmise și în format word pentru a fi publicate într-un volum cu ISSN.  

- Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul tuturor unităților de învățământ participante la 
proiect și pe site-ul CJRAE Cluj - Coordonatorii de proiect vor transmite Centrelor Județene de Resurse și 
Asistență Educațională partenere, unităților școlare participante și cadrelor didactice implicate rezultatele 
proiectului: număr de participanți, premii obținute, număr cadre didactice participante la simpozion, 
material electronic cu lucrările premiate.  
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ȘCOALA ON-LINE LA CLASA I 
 

MOLDOVAN GEORGIANA-LAURA 
PROF. PT. INV. PRIMAR LA ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU” 

ZALAU 
 
 Voi începe cu ceea ce am terminat la ultima întâlnire –festivă- pe zoom cu elevii din clasa mea: clasa 

I este deosebit de importantă pentru viața oricărui copil, a oricărui om, pentru că acum se învață alfabetul. 
În încercarea de a le spune elevilor mei cât de mândră sunt de ei și cât de mândri trebuie să fie ei de reușita 
lor din acest an, le-am adresat această simplă, dar concentrată, cred eu, replică.  

La începutul acestui an școlar am fixat o serie de obiective, unele făcându-le cunoscute elevilor, altele 
rămânând în agenda personală pentru a fi bifate pe măsură ce le îndeplineam. Am avut un început frumos, 
ne-am creat apoi o rutină a lecțiilor, dar am pregătit mereu activități surpriză sau etape ale lecțiilor prin 
metode inedite, astfel încât elevii să vină cu drag la școală și să aibă o experiență cât mai plăcută.  

Toate acestea au luat o altă întorsătură pentru noi, ca și pentru toți cei ca noi, în momentul în care am 
fost anunțați că se vor suspenda cursurile. Nici eu nu știam ce însemnă exact, așa că nu le-am putut transmite 
nici lor ceva concret, dar i-am asigurat că vom continua să învățăm schimbându-ne strategia, că suntem 
detectivi curajoși –este numele clasei noastre- și că vom rezolva orice situație-problemă pe care o vom 
întâlni. 

Pentru început elevii au primit câteva sarcini pentru cele trei zile ale săptămânii în care urma să stea 
acasă, timp în care am căutat, am citit și am ales intuitiv o metodă de continuare a activității. Am îmbunătățit 
progresiv această metodă, și dacă anul școlar mai dura, cu siguranță devenea și mai eficientă. Întâi, elevii 
au primit zilnic activități pe care să le desfășoare și fișe de lucru care vizau consolidarea cunoștințelor 
acumulate până la acea dată. Știind că sunt aproape dependenți de părinții lor la această vârstă, nu am fixat 
termene-limită pentru finalizarea sarcinilor și am trimis feed-back fiecăruia în parte atunci când primeam 
sarcinile rezolvate. După aceea, am stabilit o primă întâlnire pe zoom cu părinții elevilor în care le-am 
prezentat situația din țara noastră cu privire la învățământul on-line și viziunea mea referitoare la 
continuarea activității noastre astfel încât elevii să aibă cât mai mult de câștigat. Am investigat, de 
asemenea, și posibilitățile lor cu privire la deținerea și utilizarea mijloacelor tehnologice.  

Am gândit o strategie echilibrată, accesibilă și adaptată nevoilor tuturor celor implicați. Am creat 
tutoriale și am realizat diferite instrucțiuni pentru părinți și pentru copii, și am încheiat clasa I cu materia 
finalizată și cu alfabetul învățat. 

Modalitatea de lucru care a vizat predarea a constat în realizarea unui program săptămânal, care 
respecta orele din orarul clasei, și detalierea acestui program pentru fiecare lecție în parte. Am trimis în 
fiecare duminică pe e-mail și pe platforma Google Classroom acest program, urmând ca elevii să realizeze 
zilnic activitățile propuse. În detalierea activităților am trimis schițe de lecții realizate de mine, videoclipuri, 
imagini, prezentări ppt și filme scurte pentru a sprijini asimilarea noilor cunoștințe. În fiecare luni, miercuri 
și vineri am avut întâlniri cu copiii pe zoom.us. De fiecare dată m-am pregătit cu ceva nou pentru întâlniri 
și am încercat să le fac cât mai interactive. Foloseam aceste întâlniri pentru a transmite elevilor informații 
referitoare la lecțiile noi, pentru a citi textele la CLR, pentru a realiza diferite jocuri de comunicare sau de 
matematică, iar în ultimele minute îi lăsam să împărtășească cu colegii diferite experiențe. Am concentrat 
aceste întâlniri pentru orele de CLR și MEM, dar n-am ignorat nici Dezvoltarea personală, disciplină pe 
care atât eu, cât și copiii o iubim. Pentru că sunt încă mici și pentru că până acum vorbeam cu părinții de la 
clasă despre efectele negative ale telefonului, ale internetului și ale televizorului asupra dezvoltării copiilor, 
am considerat că cele trei întâlniri săptămânale sunt suficiente. 
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Deși nicio platformă și niciun joc on-line nu poate înlocui contactul uman atât de necesar în actul 
predării, am înțeles încă o dată că suntem atât de adaptabili ca oameni și că determinarea, motivația și 
dragostea pentru munca pe care o facem ne pot ajuta să găsim soluții pentru orice piedică ne pune viața. 

Am învățat și am experimentat multe în această perioadă atât din punct de vedere profesional, cât și 
din punct de vedere personal, dar aș preciza câteva aspecte importante: captarea și menținerea atenției 
copiilor în lecțiile on-line este mai dificilă decât la clasă, feed-back-ul, atât de vital, este mai greu de 
interpretat, iar relația cu părinții este extraordinar de importantă la această vârstă a copiilor. Personal, am 
avut o relație mult mai apropiată cu părinții copiilor, am vorbit foarte mult, i-am consiliat când a fost nevoie 
și le-am cerut feed-back. Pot spune că feed-back-ul lor a fost principalul mijloc după care m-am ghidat. 
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ŞCOALA ALTFEL/SCOALA DE ACASA 
 

PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR: MOLDOVAN MIRELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TOMA COCIŞIU” BLAJ 

 
 În această perioadă care impune măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției 

cu noul coronavirus, prin suspendarea cursurilor și a tuturor activităților extrașcolare în toate unitățile de 
învățământ, până când nu va mai fi pusă în pericol sănătatea elevilor, avem convingerea că timpul petrecut 
în familie poate fi folosit în mod eficient pentru ca părinții să-și cunoască mai bine copiii, să petreacă timp 
de calitate cu ei, să îi ajute să-și formeze sau să-și perfecționeze abilități de viață, să-i implice și să îi 
responsabilizeze în activitățile de zi cu zi. 

Astfel, mai ales părinții care în această perioadă lucrează de acasă au oportunitatea de a interacționa 
mai mult cu copiii, de a le pune în valoare pasiunile și capacitățile în diferite domenii, de a le dezvolta 
competențe și abilități, cultivându-le interesul pentru activitățile casnice și oferindu-le experiențe utile și 
instructive diverse, practice, și în contextul învățării intergeneraționale, chiar dacă deplasările sunt limitate. 
Rolul părinților și al familiei în viața și educația copiilor este acum mai important decât oricând, în condițiile 
în care școala și activitățile sale s-au mutat exclusiv în spațiul online. 

 Intervalul 30 martie – 3 aprilie 2020 ar fi fost dedicat, în condiții normale - în 80% dintre unitățile 
de învățământ ale județului Alba - programului național de activități extrașcolare ,,Școala altfel”.  

Fiecare cadru didactic şi-a realizat o planificare. Acestă planificare include multiple activități, grupate 
în capitole: modalități de organizare a programului în familie, activități de grădinărit, activități în bucătărie, 
activități casnice de organizare și amenajare a spațiului, activități de petrecere a timpului liber în familie 
sau jocuri de societate în familie cu adresabilitate către copiii de vârstă mică, dar și pentru elevii de gimnaziu 
sau liceu. 

Venind în sprijinul părinților, sugestiile de activități oferă alternative creative, pe cât de simple, pe 
atât de utile și relaxante de petrecere a timpului liber și de conectare intrafamilială, activități cu efecte 
importante pentru dezvoltarea unor comportamente de tipul responsabilității personale, autodisciplinei, 
cultivării emoțiilor pozitive, toleranței, solidarității, perseverenței în proiecte personale, păstrării rutinelor 
zilnice, valorificării timpului petrecut împreună în armonie. 

Școala de acasă nu înseamnă doar interacțiune cu profesorii, comunicare on-line cu prietenii și 
colegii, ci presupune și angajarea fermă a copiilor și tinerilor în activități casnice și de petrecere a timpului 
în familie, mai puțin dezvoltate până acum, în contextul programului școlar obișnuit. Să ne folosim timpul 
pentru a-i dezvolta armonios pe copiii noștri, acasă! 

 Suntem conștienți că mai ales în această perioadă toți copiii și tinerii au nevoie de susținerea noastră, 
a adulților, de diversificarea activităților, astfel încât să evităm monotonia, stările de inerție și să susținem 
învățarea formală și nonformală, chiar dacă limitările impuse de starea de urgență afectează posibilitățile 
de socializare și dialog direct în cadrul claselor sau al cluburilor de activități. 

 Așadar, sfatul nostru este de a petrece mai mult timp împreună cu copiii, în familie, în măsura 
posbilităților, utilizând inclusiv sugestiile oferite de către cadrele didactice, precum și alte resurse avizate, 
realizând activități utile și plăcute de învățare experiențială. 

 Chiar dacă situația actuală ne impune izolarea, noi cadrele didactice vă vom oferi lecții online ce vor 
putea fi accesate de către eleviii claselor primare. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ŞCOALA ALTFEL DE ACASĂ 

30 MARTIE 2020 – 3 APRILIE 2020 
 

 ŞCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL ANDREI"- BUHUSI  
 CLASA A IV-A A 

 PROF. ÎNV. PRIMAR MOLDOVAN VASILICA 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tema Obiective 
urmărite 

Tipul 
activităţii 

Respon 
sabil 

Partici 
panţi/ 
Invitaţi 

 
Termen 

Evaluarea 
activităţii 

1. O minte 
sănătoasa într-
un corp sănătos 
! 
 

 

 Vizionarea 
unor 
prezentări în 
format  
electronic 
despre 
sanatate.  
”Vreau să fiu 
sănătos”, 
deprinderi de 
 a respecta un 
regim de viață 
sănătos. 
Reguli de 
igienă. 
 
 ”De ce este 
important 
spalatul pe  
 măini?” 
 „Nu uitați„, 
de Stelian 
Mihea. 
 

 - formarea şi 
cultivarea 
interesului pentru 
problematica 
sănătăţii 
 - cunoaşterea 
organismului 
uman şi a 
funcţiilor vitale, 
precum şi a unor 
norme de 
comportament 
pentru asigurarea 
echilibrului dintre 
sănătatea 
individuală şi 
colectivă 
 - formarea şi 
consolidarea 
deprinderilor de 
igienă a muncii, de 
odihnă şi recreere 
 - formarea 
deprinderilor de 
alimentaţie 
raţională şi de 
desfăşurare de 
exerciţii fizice în 
vederea menţinerii 
sănătăţii 
 - dezvoltarea 
capacităţii de 
utilizare a 
normelor igienico-
sanitare prin 
corectarea 
deprinderilor 
greşite şi 
încurajarea celor 
corecte. 

Activitate 
de 
educatie 
pentru 
sanatate  
Dezbatere 
 

Prof.înv., 
Moldovan 
Vasilica 

Elevii 
clasei 
 a IV-a 
A 
 

Luni 
30 
Martie 
2020 

Fotografii 
Afiș 
 
Idei si 
schimburi 
de impresii; 
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2. Un pom, o viață 
de om! 

 Stimularea 
curiozităţii 
copiilor prin 
investigarea 
realităţii; 
 Formarea 
unei atitudini 
ecologice 
responsabile 
prin exersarea 
unor 
deprinderi de 
îngrijire şi 
ocrotire a 
mediului, 
aplicând 
cunoştinţele 
însuşite; 
 Inţelegerea 
cauzalităţii 
unor 
fenomene, 
schimbările şi 
transformările 
din mediul 
înconjurător; 
 Să manifeste 
sentimente 
pozitive fata 
de natura, fata 
de mediul 
inconjurator, 
ingrijind si 
plantând 
răsaduri si 
seminte de 
flori în curtea 
școlii; 
 Să participe, 
alături de 
părinți, la 
întreținerea și 
îngrijirea 
mediului 
apropiat; 
 Să-și dezvolte 
simțul estetic 
pentru 
frumosul din 
natură; 

  
 
-activitate de 
educație ecologică 
și protecția 
mediului 

Educaţie 
rutieră 
Activitate 
practică 
 în echipă 
Joc 
didactic  
Dezbatere 
 

Prof. înv., 
Moldovan 
Vasilica 

Elevii 
clasei 
 a IV-a 
A 
Părinții 
copiilor 

Marti 
31  
Martie 
2020 

Album foto 
Postere 
Lucrari 
realizate de 
copii 

3. Paştele-
sărbătoa 
rea Luminii 

 Vizionarea 
unor 
prezentări în 

 - promovarea 
tradiţiilor şi 

Atelier  
de creaţie 
în familie 

Prof.înv., 
Moldovan 
Vasilica 

Elevii 
clasei 

Miercuri 
1 
 Aprilie 

Produse 
finite 
(desene, 
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format 
electronic. 
 Micul creștin. 
 Atelier de 
creaţie a unor 
produse pentru 
Paşti. 
 Desene cu 
tema 
,,Simboluri 
Pascale” . 
 Încondeiere 
de ouă. 
 

obiceiurilor de 
Paşti; 
 - cunoaşterea 
semnificaţiei 
sărbătorilor 
pascale; 
 - aplicarea 
criteriilor estetice 
şi morale în  
 aprecierea 
lucrărilor; 
 - realizarea de 
creaţii artistice 
reflectând tema; 
 - dezvoltarea 
abilităţilor de 
lucru ; 
 - realizarea de 
expoziţii; 

  a IV-a 
A 
Părinții 
copiilor 

2020 
 

icoane, ouă 
încondeiate) 
 
Expoziţie 
 
Fotografii 
 

4.  
 
Ziua clătitelor 

 

 Pregătirea 
ingredientelor; 
 Prepararea 
produselor sub 
supravegherea 
unui adult; 
 Popularizarea 
imaginii cu 
produsele 
obţinute; 
 Postarea 
reţetei. 

  
- să pregătească 
ingredientele 
necesare; 
- să prepare clătite 
sub supravegherea 
unui adult din 
familie;  
- să servească 
clătitele ȋmpreună 
cu cei dragi; 
- să posteze 
fotografii cu 
produsele finale 
pe grupul clasei; 
- să-şi formeze 
abilităţi de lucru; 
 - să colaboreze 
pentru realizarea 
produselor. 

Activitate 
practic-
aplicativă 
(atelier) 

Prof.înv., 
Moldovan 
Vasilica 

Elevii 
clasei 
 a IV-a 
A 
Părinții 
copiilor 

Joi 
2 
Aprilie 
2020 

Fotografii 
postate; 
Aprecieri; 
Reţete 
postate. 

5. Dăruind devii 
mai bun! 
 
 

 

 
 Ajută și tu! 
 Implicăte și 
tu!  
 Dăruiește un 
zâmbet! 
 Un dar pentru 
fiecare 

 - sã faci ceva 
pentru celãlalt fãrã 
sã aştepţi în 
schimb o platã; 
 - formarea unor 
atitudini moral- 
civice pozitive 
fața de persoanele 
aflate în nevoi; 
 - educarea unor 
virtuţi creştine şi 
cultivarea 
comportamentului 
moral - religios 
(să-ţi iubeşti 
aproapele, să faci 

Eduatie 
moral 
civica 
Activitate 
în familie 
  

Prof.înv., 
Moldovan 
Vasilica 

Elevii 
clasei 
 a IV-a 
A 
Părinții 
copiilor 

Vineri 
3 
Aprilie 
2020 

Dărirea 
unor obiecte 
(cadouri) 
celor dragi 
din familie 
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fapte bune, să fii 
cinstit, modest, 
generos, să nu 
urăşti, să-i ajuţi pe 
sărmani, să-L 
iubeşti pe 
Dumnezeu); 
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ȘCOALA DE ACASA 2020 
ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII ON-LINE 
 IN PERIOADA 11 MARTIE – 11 IUNIE 2020 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR IOLANDA MOLNAR 

COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ”, CLUJ-NAPOCA 
 
Anul acesta sistemul educațional a trecut printr-o schimbare majoră. A fost o provocare pentru fiecare 

dintre cei implicați: profesori, părinți, elevi. De asemenea, cu resursele disponibile, adaptarea s-a realizat, 
cu mici excepții, în condiții destul de bune. Evident că părerile sunt împărțite, că au existat și momente de 
tensiune, de neliniște și de tristețe. Dar nu putem nega faptul că au existat și multe avantaje în contextul 
acestor schimbări. De aceea, am realizat o analiză SWOT, consultându-mă și cu părinții clasei pe care o 
conduc. 

Puncte tari Puncte slabe 
Înțelegerea din partea întregii echipe (elevi, părinți, 
cadre didactice) a faptului că activitatea școlară 
poate fi continuată chiar și de acasă; 
 
Formarea unor abilități de utilizare a mediului on-
line și dezvoltarea acelor abilități formate anterior 
perioadei dinaintea pandemiei; 
  
Implicarea activă a părinților și elevilor în 
realizarea planului de activități săptămânale; 
 
Posibilitatea oferirii unui feed-back imediat și 
individual, corectarea greșelilor fiind imediată; 
 
Oferirea consilierii necesare și imediate părinților 
și elevilor care au întâmpinat dificultăți pe 
parcursul Școlii de acasă; 
 
Petrecerea unui timp fizic crescut în familie și 
posibilitatea unei cunoașteri și a unei interacțiuni 
mai aprofundate în tot acest timp între membrii 
familiei (evident, cu câteva excepții); 
 
Calitatea temelor realizate de elevii clasei se 
datorează implicării active a familiilor acestora 
pentru a obține rezultatele scontate; 
 
Eforturile familiilor elevilor merită toată atenția și 
considerația cadrelor didactice. 
 
 
 

Neajunsurile legate de modalitatea de comunicare 
(solicitarea rețelelor sociale la maximum, calitatea 
precară a internetului în unele momente importante 
pentru bunul mers al activităților directe); 
 
Utilizarea exagerată a mijloacelor multimedia, cu 
efecte negative asupra stării de sănătate fizică și 
mentală; 
 
Lipsa contactului față în față a cadrului didactic cu 
elevii și anumite aspecte neînțelese la nivelul 
cerințelor date de profesori au produs uneori 
frustrări și tensiuni în rândul elevilor și părinților; 
 
Schimbările la nivel național în activitatea 
obișnuită a elevilor și a familiilor lor au produs 
neplăceri la nivel personal (din punct de vedere 
emoțional, fizic, social); 
 
Relaționare afectată negativ pentru membrii 
familiilor care, din motive legate de activitatea 
profesională, au fost departe de copii, aceștia fiind 
lăsați în grija bunicilor sau a altor membri ai 
familiei; 
 
Pentru unii elevi a intervenit uneori oboseala, 
evident pe fondul acelor emoții negative care 
uneori ne copleșesc chiar și pe noi, adulții. 
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Oportunități Riscuri  
Posibilitatea învățării și aprofundării unor 
modalități de lucru on-line (platforma Zoom); 
 
Inițiativă potrivită și adecvată din partea părinților 
de stocare a materialelor realizate de elevi și 
corectarea imediată de către cadrul didactic (pe 
Google Drive); 
 
Oportunitatea fiecăruia de a avea un stil de viață 
echilibrat: alimentație rațională, mai multă odihnă, 
o atenție sporită din partea majorității părinților 
asupra modului de lucru al copiilor, asupra 
comportamentelor și atitudinilor lor; 
 
Sprijin suplimentar al familiei în realizarea 
activităților școlare și extrașcolare (în spațiul 
locuinței). 

Nesiguranța produce anxietate și tensiune, neliniște 
și chiar tulburări emoționale și comportamentale; 
 
Folosirea exagerată a ecranelor (TV, laptop, 
tabletă, telefon) afectează sănătatea fizică și 
mentală a celor implicați; 
 
Limitarea ieșirii și a mișcării în aer liber poate avea 
efecte negative pe termen lung pentru fiecare dintre 
noi; 
 
Bulversarea activității profesionale a părinților și a 
altor membri ai familiilor elevilor, fiind nevoiți să 
se implice mai mult în desfășurarea programului 
Școlii on-line. 
 

 
La finalul perioadei menționate am gândit câteva concluzii personale, referitoare strict la nivelul 

clasei mele. Ar fi interesant de expus și alte experiențe profesionale ale cadrelor didactice din această 
perioadă. 

Această nouă experiență profesională și personală a scos în evidență capacitatea noastră, a tuturor, de 
a ne adapta la o situație nemaiîntâlnită și nedorită de nimeni. Consider că mobilizarea noastră: elevi, părinți, 
cadre didactice s-a realizat în cele mai bune condiții posibile.  

Chiar dacă pentru fiecare au existat momente de bucurie, extaz, descumpănire, mâhnire, dezamăgire, 
teamă, dorința de a schimba cumva situația în favoarea noastră, am găsit de fiecare dată prilejul de a ne 
remonta și de a redeveni pozitivi, ne-am legat de fiecare speranță că lucrurile se vor rearanja cândva, chiar 
dacă poate niciodată la fel ca și înainte.  

Recunosc că și eu am trecut prin toate stările enumerate mai sus, poate chiar și altele, dar de fiecare 
dată CEVA sau CINEVA m-a determinat să nu renunț și să mă gândesc că o astfel de schimbare în viețile 
noastre poate fi benefică pe termen lung și că singura soluție este să mă adaptez și să găsesc modalitățile 
optime în această direcție. Când am zis CEVA, m-am referit inclusiv la acele momente de bucurie legate 
de semnele pozitive din partea elevilor (temele lor realizate foarte bine, o lucrare practică în care și-au pus 
sufletul sau un cântec, un dans, un gând bun transmise on-line), iar eu am încercat să ofer un răspuns adecvat 
de fiecare dată (un zâmbet, un emoticon potrivit, o încurajare, o steluță, o urare). Iar când am zis CINEVA, 
m-am referit și la elevii mei, care au fost foarte încântați atunci când ne-am revăzut on-line, exprimându-și 
mereu dorința de a ne revedea cât mai curând și față în față. De asemenea, părinții elevilor, prin implicarea 
directă și prin spiritul de echipă de care au dat dovadă, au fost cei care m-au determinat să mă perfecționez 
și să mă orientez în direcția potrivită, utilă pentru toți cei implicați, dar mai ales în folosul elevilor. Chiar 
dacă nu a fost foarte ușor, ne-am susținut reciproc și de aceea suntem azi aici, obținând maxim din cât a 
fost posibil: realizarea obiectivelor propuse.  

Iată care au fost aceste obiective (pe care, din punctul meu de vedere le-am realizat cu succes, în 
condițiile actuale): 

 Am recapitulat materia predată până în 11 martie 2020 la toate disciplinele școlare; 
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 Elevii au aprofundat cititul, scrisul și socotitul – obiectiv principal al semestrului al doilea al 
clasei I (astfel se explică temele scrise care au fost date elevilor, chiar dacă nu au fost foarte plăcute pentru 
ei – vă asigur că au fost UTILE pe termen lung); 

 Am construit frumos mai departe pe baza cunoștințelor, abilităților și deprinderilor însușite 
începând din clasa pregătitoare și până acum; 

 Am devenit fiecare mai responsabil în ceea ce privește sarcinile de lucru școlare; 
 Am îmbinat armonios utilul cu plăcutul, munca efectivă cu odihna; 
 Ne-am îmbunătățit abilitățile de organizare a timpului; 
 Am reușit să interacționăm în mediul on-line și să ne exprimăm dorințele, bucuriile, dezamăgirile 

și temerile, experiențele pozitive și negative, am împărtășit cu drag activitățile extrașcolare (chiar dacă ele 
s-au desfășurat într-un spațiu restrâns, dar foarte familiar și alături de persoane dragi); 

 Comunicarea eficientă elev-părinte-cadrele didactice, prin intermediul mijloacelor on-line 
(aplicațiile Whatsapp, Zoom, Google Drive). 

 
În fine, consider că în această perioadă au existat satisfacții personale și profesionale care au 

făcut posibilă adaptarea la noul stil de viață al fiecăruia dintre noi. 
 

În loc de încheiere: 
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ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR, MONDOACĂ FLORIN 
ȘCOALA PRIMARĂ BUCȘANA, JUD. GORJ 

 
 Școlile s-au transformat (învățătorii și profesorii facând eforturi mari pentru a reconfigura 

predarea) iar activitățile au fost supuse schimbărilor. Iată câteva idei de activități și de programe făcute 
pentru elevi, dar și în sprijinul părinților. În prima săptămână, am început cu revizuirea a ce ne dorim și a 
ce putem să facem în raport cu valorile pe care le promovăm, precum și găsirea de soluții care să le ofere o 
valoare educațională reală copiilor și sprijin părinților. A urmat crearea unui plan pentru asigurarea 
continuității în educație, prin intermediul mediului online. Apoi am trecut la implementare, iar echipa a 
demonstrat o capacitate de adaptare extraordinară. Din interacțiunea cu părinții, am aflat că elevilor le este 
dor de cadrele didactice de care se atașaseră atât de mult, și încă din primele zile am inițiat sesiuni video 
pe messenger. Acestea le oferă copiilor ocazia de a-și întâlni invățătorii și colegii, de a lucra într-un mod 
colaborativ, interacțiunile și exercițiile în parteneriat fiind esențiale pentru cei mici. Activitățile cu copiii 
se desfășoară, de asemenea, pe messenger și pe pagina de Facebook, unde încărcăm materiale de lucru, 
filmulețe, sugestii de lectură și cântece. În prezent, fiecare plan este evaluat săptămânal și, în funcție de 
feedback-ul primit, decidem următorii pași, frecvența intervențiilor, volumul și diversitatea activităților. 
Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 
activităților de acasă. La școala noastră, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției 
noastre, iar activitățile propuse în școală vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției sale. 
Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul preșcolarilor, ajutorul 
din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care ținem cont, nu toți 
copiii pot performa online . Mediul este diferit, iar contactul fizic cu educatorul, persoana cu care sunt 
familiarizați în metoda de predare, lipsește. Învățătorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul 
în care aceștia asimilează informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca 
părintele zilnic, prin prezența online, pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele educaționale 
pe termen mediu și scurt. 

 În ultimele săptămâni, am încercat o adaptare a curriculei și a planului educațional propus la 
început de an, iar cursurile online reprezintă pentru fiecare dintre noi un lucru inedit Un alt proiect care a 
primit un feedback extraordinar a constat în realizarea unor filmulețe cu sfaturi pentru părinți, idei, 
propuneri de activități care să îi ajute în păstrarea stării de bine a copiilor, ținând cont de stresul manifestat 
sub formă de anxietate sau agitație pe care îl exprimă cei mici. Cea mai dificilă a fost pregătirea pentru a 
conduce activități online, stabilirea tuturor aspectelor tehnice pentru toți membrii echipei, timpul scurt avut 
la dispoziție și, la început, sortarea activităților care să se potrivească acasă și în online. 

 După anunțarea perioadei în care va exista starea de urgență, am făcut un scurt audit al abilităților 
în online ale membrilor echipei. După aceea, am analizat ce platforme ne-ar ajuta în livrarea de conținut 
către copii, paltforme care pot fi folosite cu ușurință și de către membrii echipei. Am făcut acest lucru 
întrucât noțiunile tehnice ale invățătorilor erau limitate și timpul scurt pentru asimilarea lor, pentru 
dobândirea încrederii în propriile forțe în coordonarea acestor aspecte și asigurarea atenției 100% pentru 
elevi. Referitor la modul în care învățăatorii relaționau cu elevii, am mers pe conștientizarea faptului că e 
nevoie a fi folosit mult limbajul non-verbal, expresii faciale, tonul vocii, mișcări ample, în așa fel încât 
să atragi și să susții atenția copilului. Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie și 
este vital să conștientizăm acest aspect și să integrăm instrumente care ne pot ajuta în livrarea unor sesiuni 
de succes!  

 

355



 Ne bucurăm cu toții de opțiunile de apeluri video integrate în aplicații precum Messenger, dar le 
putem da și o utilitate mai mare de atât. Cu ajutorul unor sisteme dedicate, profesorii pot susține cursuri de 
la distanță, pe care elevii să le urmărească prin intermediul unei tablete. Aceleași transmisiuni pot rămâne 
disponibile și după ce live-ul s-a încheiat, astfel încât să elevii să poată reveni oricând la o idee relevantă 
pe care ar fi ratat-o la un moment dat. Aceeași soluție este extrem de facilă și pentru elevii care nu pot 
ajunge la școală într-o anumită zi, din diverse motive. Cu toate că o zi în care zăpada abundentă închide 
școlile e motiv de bucurie, o astfel de zi se recuperează în weekend de multe ori, fiind doar un câștig pe 
termen scurt. E mult mai ușor să faci lucrurile la timp, chiar de la distanță, atunci când prezența fizică 
devine o problemă. 
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PIESA DIN ŞCOALA ALTFEL IN CINCI ACTE 

 

PROF. DANA-MARIA MORAR 
 

Acţiunea se petrece in anul 2020, sfârşit de martie, început de aprilie, cand toată lumea se gândeşte 

la o primăvară frumoasă si o vacanţă binemeritată. Pe toate canalele de comunicare se aude un cuvânt care 

provocă îngrijorare, panică şi anume, PANDEMIE, … elevi supăraţi, părinţi ingrijoraţi, planuri pentru 

Scoala Altfel date peste cap : excursiile au fost anulate, activitătile din aer liber regândite.  

Dascalii au ceva a lor, un al n lea simţ care îi face să gâdească astfel încât să nu dezamăgească nici 

un elev, nici un părinte, un aşa numitul TOTUL VA FI BINE, că lucrurile se vor rezolva până la urmă. 

Această remarcă este însoţită totdeauna de soluţii clare. De aceea, le-am propus elevilor în Şcoala Altfel o 

serie de activităti astfel încât să nu ne abatem de la planurile făcute împreună la orele de dirigenţie din 

săptămânile anterioare şi anume le-am lansat o provocare în cinci acte, pentru fiecare zi a Săptămânii Altfel 

Actul 1: Prima zi a Săptămânii Altfel 

Am descoperit că putem fi aproape prin intermediul zoom-ului şi că am putut face un tur virtual a 

oraşelor Bratislava şi Praga, aflând lucruri noi vizitând muzee, parcuri, cu o viteză fantastică. Ne am depărtit 

cu greu…, dar cu nerăbdare pentru următoarea întâlnire, următorul act, cel cu numărul 2. 

Actul 2: A doua zi a Săptămânii Altfel 

Nu s-a facut ora 8 şi dragii mei elevi îmi scriu mesaje peste mesaje, pe grupul clasei de WhatsApp: - 

Doamna dirigintă când ne trimiteţi link –ul?...Nerăbdători, dragii de ei… 

Link-ul a fost trimis, toată lumea buluc, curiozitatea îi frământă… Anunţ activitatea şi anume o 

adaptare Jocurilor de Escape, în ghicitori matematice. Provocarea rezolvării într-un timp fixat măreşte 

nivelul adenalinei, …cronometrul punctează finalul competiţiei...Treaba mea era apoi să colectez 

răspunsurile şi să corectez, uşor diferit ca la clasă şi anume să văd doar aspectele pozitive ale răspunsurilor 

elevilor mei şi am găsit foarte multe, ceea ce mi-a schimbat puţin mentalitatea. Copilul gândeşte foarte 

bine, doar trebuie să-i asculţi, cu răbdare, argumentele. 

Finalul zilei: toţi fericiţi şi câştigători, dar mai ales eu care am ajuns să-mi cunosc un pic mai bine 

elevii. 

Actul 3: A treia zi a Săptămânii Altfel 

Este vorba şi de matematică, o altfel de matematică. La anunţul acestei activităţi…linişte…semn că 

diriga nu se dezmite: mate şi iar mate.  

Dar în aceasta zi, a vent rândul meu să îi surprind, am povestit de viaţa de fiecare zi a unor 

matematicieni celebri. Faptul că unii dintre aceştia aveau preocupări comune i-au surprins teribil şi deodată 

distanţa faţă de matematică s-a micşorat. Şi, astfel încă o zi a trecut pe nesimţite. 

Actul 4: A patra zi a Săptămânii Altfel 
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Este ziua în care elevii trebuie să alcătuiască programul, dar să respecte planificarea făcută împreună. 

Eram foarte nerăbdătoare, practic era cel mai greu de înlocuit această activitate . În această zi noi 

trebuia să vizităm o unitate militară. 

Elevii mei, m-au surprins teribil de plăcut au cerut ajutorul părinţilor, bunicilor şi d-nei profesiare de 

istorie şi au făcut o prezentare a celebrelor tehnici de luptă din primul şi al doilea război mondial. Am rămas 

profund impresionată, deoarece ai mei elevi sunt doar în clasa a VII a. Actul 4 a fost un success. 

Actul 5: A cincea zi a Săptămânii Altfel sau actul final 

Ziua a început foarte bine, toţi fiind nerăbdători deoarece aceasta este ziua în care am cerut doamnei 

profesoare de limba română să ne ajute să scriem un jurmal . 

Am început să ne amintim de acţiunile celorlalte patru acte şi să le punem în ordine si mare ne-a fost 

mirarea că ne-a trebuit ceva timp, … dar pe fundal se aude un glas firav a unei eleve, care în general e cam 

zgârcită la vorbe şi din tumultul vorbelor noastre a exclamat: 

- Doamna dirigintă, TOTUL A FOST FOARTE BINEEE!, a fost cea mai reuşită Săptămână Altfel 

din viaţa mea! 
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TERAPIA LOGOPEDICA IN CONTEXTUL ȘCOALA DE ACASA ȘI 

INVAȚAMANTUL ONLINE 
 

PROFESOR- LOGOPED: MORAR MARIA MIHAELA 
 
 În contextul actual, de distanțare socială, terapia logopedică din cabinetele interșcolare a fost 

transferată în mediul online, logopezii venind în sprijinul celor care nu se pot deplasa.  
 Ca și în metoda tradițională de realizare a terapiei logopedice, și terapia online se bazează pe anumite 

principii: relația terapeutică, atingerea obiectivelor urmărite, pregătirea terapeutului pentru sesiunea online. 
Realizarea acestei metode actuale depinde de anumiți factori, și anume: existența aparaturii necesare atât 
din partea terapeutului, cât și din partea beneficiarilor, existența unui loc liniștit, accesibilitatea tuturor 
acestor factori prin contactul cu părinții. 

 Activitatea de terapie logopedică la distanță vine în sprijinul beneficiarilor, dar nu poate înlocui 
terapia logopedică față în față deoarece sunt multe lipsuri: atenția copilului este distrasă, lipsește mediul 
propice terapiei, lipsește posibilitatea de al îndruma și ai arăta fizic poziția limbii, nu se poate urmări 
activitatea respiratorie a acestuia, este nevoie în permanență de prezența adultului, costul achiziționării 
aparaturii, intervine oboseala din cauza ecranului. Nu în ultimul rând putem aminti aici, reticența părinților 
datorită faptului că nu poate impune copilului limite, restricții. 

 Activitate de terapie logopedică la distanță ajută doar ca, copilul să nu uite și să aibă contact cu 
activitatea de logopedie, dar poate veni în completarea terapiei logopedice tradiționale, prin readaptarea 
intervențiilor, tehnicilor, strategiilor și procedeelor de realizare. Un alt punct forte ce îl pot observa este 
faptul că se poate face zoom/ focaliza imaginea pe aparatul fono-articulator, iar copilul poate vedea mai 
bine poziția limbii, a buzelor, a dinților.  

 În terapia logopedică online pot apărea mai multe situații neprevăzute: conexiune la internet 
întreruptă, întârzierea pentru a realiza conexiunea video, copiii pot fi distrași de ceea ce se întâmplă în jur 
sau chiar pot pleca fără a anunța, intrarea altor membri în camera unde se realizează terapia.  

 Ca și în terapia logopedică tradițională, este util să explicăm părinților metodele și tehnicile prin joc, 
pentru a insufla intențiile din spatele acestor metode ca aceștia să nu aibă impresia că doar ne jucăm...Pentru 
a atrage interesul copiilor putem folosi o serie de joculețe logopedice online care pot stimula limbajul, dar 
este indicat ca acestea să ocupe doar o parte din sesiune.  

Sesiunea logopedică se poate realiza: 
- Sincron – se realizează în timp real cu conexiune audio – video pentru ca fi cât mai aproape de cea 

tradițională 
- Asincron - se transmit diverse materiale de către specialist sau invers pentru a putea fi vizionate. 
- Combinație între cele două – ce presupune aplicații în care se pot folosi sincron /asincron și /sau 

în persoană  
 Jocuri logopedice pe care le putem exersa cu copiii în online: 
- Scopul- dezvoltarea auzului fonematic 
Desfășurare : - despărțim în silabe diverse cuvinte 
 -putem arăta / trimite diferite cartonașe /imagini 
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Materiale folosite: ușa frigiderului, cartonașe, folie magnetică, spinner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
https://materialelogopedie.com  
https://www.asttrl.ro/ 
https://learningapps.org/ 
https://pinterest.ro/ 
https://wordwall.net/  
https://youtube.com/logopedie moldova/  
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ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MORARU NICOLETA 
G.P.P. ”LIURICI”, STRUCTURĂ ”ZIG-ZAG” 

ORAȘ OVIDIU, JUD. CONSTANȚA  
 
 Acum câteva secole, pedagogul ceh Jan- Amos Comenius susținea în cunoscuta sa lucrare Didactica 

magna (1632) pentru organizarea învățământului pe clase și lecții. Avantajele pe care le prezenta această 
viziune a facut ca acest mod de organizare să se impună pe scară tot mai largă în practica școlară din toată 
lumea. Este ceea ce denumim în acest moment ”învățământul tradițional”. În paralel cu extinderea și 
îmbunătățirea sistemului de organizare pe clase și lecții au fost concepute și alte forme de organizare, 
acestea aducând schimbări în structura și funcționalitatea activității școlare menite să mențină educația 
generației viitoare în pas cu noile descoperiri înregistrate în toate domeniile de activitate. La apariția acestor 
schimbări au contribuit nu numai nevoile practice, ci, mai ales noile abordări din domeniul pedagogiei, 
psihologiei, pediatriei, sociologiei, filosofiei care au dus la noi moduri de înțelegere a ființei umane și, 
implicit, a semnificației și obiectivelor educației. 

 Învățământul modern nu presupune o renunțare la foma clasică de organizare comeniană, ci 
promovarea unei metodologii axate pe acțiune, care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, 
creativitate, imaginație în rezolvarea sarcinilor complexe.  

 Prima alternativă a sistemului comenian a apărut la începutul secolului al XIX-lea, caând, începând 
cu Anglia, a fost introdua sistemul monitorial sau Bell-Lancaster, după numele celor doi pedagogi care l-
au inițiat. În cadrul acestui tip de abordare, profesorul lucra cu un grup de 12-15 elevi- monitori, care, la 
rândul lor, lucrau fiecare cu câte un grup de elevi. În acest mod, un profesor lucra cu aproximativ 200 de 
elevi. Acest mod de lucru a cunoscut o raspândire destul de largă datorită numărului mic de profesori din 
acea vreme. Aducând în actualitatea metodelor activ- participative care sunt promovate în învâțământul 
modern, ar putea fi tradusă în metoda ”Mozaic”, grupul inițial fiind considerat grupul de experți într-o 
anumită temă, fiecare expert transmițând informațiile acumulate în alte grupuri.  

 Acestei alternative i-au urmat desigur altele. În primele decenii ale secoluluui XX, spiritul inovator 
adus de curentul pedagogic ”Educația nouă” au inspirat modele educaționale menite să depășească limitele 
sistemului tradișional de învățământ. Pedagogi precum Maria Montessori, Celestin Freinet sau Peter 
Peterson au inspirat inclusiv pedagogi români care au aplicat experimental în diverse școli ideile acestora. 
Curentul progresiste a influențat metode noi în America aceleiași perioade: Planul Dalton, Sistemul 
Winnetka, Meoda proiectelor. Inovațiile aduse de aceste alternative educaționale s-au perpetuat și, 
paradoxal, constituie o privire modernistă în învățământul contemporan.  

 În țara noastră, în ultimele două decenii, au fost reglementate legal și promovate mai multe 
alternative la sistemul tradițional de învățământ: Montessori, Waldorf, Freinet, Planul Jenna, Step-by-Step. 
Într-o perioadă relativ scurtă, acestea au câștigat teren, antrenând un număr din ce în ce mai mare de elevi 
și cadre didactice.  

 Aceste alternative oferă ”profiluri particularizate de școală”, flexibile, bazate pe o comunicare 
permanentă ai partenerilor educaționali cu scopul dezvoltării holistice a personalității copilului, instituirii 
unor relații sociale solide pentru toți membrii comunității. Continuele căutări ale pedagogiei moderne au 
scopul oferi cele mai bune metode care să pregătească un individ capabil să se adapteze cu minime eforturi 
schimbărilor permanente pe care ritmul alert al dezvoltării societății le impune.  

 Desigur, existența diferitelor alternative educaționale este benefică pentru un sistem de învățământ 
dinamic și deschis. Valorifică într-o perspectivă proprie aspecte mai puțin vizate de învățământul 
tradițional. Raportul UNESCO din 1996 al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI arată că 
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respectul pentru indivinualitate și diversitate reprezinttă un principiu fundamental care trebuie să ducă la 
eliminarea oricărui tip standard general valabil. ”Diversele tipuri de învățământ trebuie să includă atât 
educația convențională care se concentrează mai mult asupra ideilor abstarcte și conceptualizării, cât și 
abordări care să alterneze școala cu experiențe de muncă, astfel încât să stimuleze noi înclinații și 
aptitudini”, se arată în document. 

 Pedagogiile alternative nu anulează și nu neagă existența mai multor sisteme. Sunt pedagogii de autor 
care promovează modalități diferite de organizare și realizare a procesului educațional ca urmare a unor 
viziuni de ansamblu diferite asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, precum și asupra practicilor 
actuale din lume.  

 Pedagogia este libertate – constrânsă, evident, de particularităţile naturii umane şi de descoperirile 
din ştiinţele relevante – iar diversitatea abordărilor pedagogice este un lucru care trebuie încurajat în orice 
sistem care se preocupă de starea de bine a elevilor şi profesorilor. Rolul fundamental al educaţiei este şi 
va rămâne mereu cultivarea unei umanităţi inteligente şi empatice, cultivarea complexităţii şi profunzimii, 
gestionarea perspectivelor diverse. 
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ȘCOALA ON-LINE, INTRE PROVOCARI ȘI SCHIMBAREA 

MENTALITAȚILOR 

REVOLUȚIA SCHIMBARII DE MENTALITATE A PROFESORILOR 

 

MOROIANU VIRGINIA 
 

Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă 

acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. 

„Știm că jumătate dintre meseriile de peste 5 ani, încă nu s-au inventat acum și noi încă avem metode 

de predare de acum 40 de ani, în care transferăm informație. Potrivit studiului PISA, 40% dintre elevii din 

România nu știu ce să facă cu informațiile învățate – adică analfabetism funcțional. Cum reușim să ne 

adaptăm este o revoluție a mentalității profesorilor. Asta încercăm să facem si noi de câțiva ani. Sunt 

profesori care își dau seama că transformarea începe cu ei. Prin comunicare vedem o masă critică de 

profesori cu vocație, care vor să facă saltul”. 

MENTALITATEA DESCHISA IN EDUCAȚIE 

Conceptul de mentalitate deschisă adus în România de SuperTeach de la Institutului Arbinger din 

Statele Unite ale Amercii este deja testat și aduce în prim plan dezvoltarea competențelor copilului aflat în 

creștere. 

Profesorii sunt invitați să descopere metodele și instrumentele concrete prin care își pot schimba în 

mod pozitiv stilul de predare și modul de a relaționa cu copiii. 

„Menirea profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai 

mult. Nu e despre materie, despre obsesiile din capul nostru, este despre a-l vedea pe celălalt, care este un 

copil în creștere. Trebuie să vezi că acești copii au daruri diferite și să potențezi aceste daruri. Cred că on-

line-ul este un mijloc, nu un scop în sine”. 

Andrada Sorca este lider al comunității de profesori SuperTeach și învățătoare la Liceul Teoretic 

Nikolaus Lenau din Timișoara. 

S-a adaptat la învățământul on-line, încercând să fie creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu 

nevoile copiilor. 

„S- au creat intervale flexibile de timp pentru toțicopiii, s-au realizat înregistrari ale unor activitati, 

s-au dat foarte multe provocări practice și am învatat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. Am 

încercat să iau feedback și de la parinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic și elev, 

care are un impact clar asupra învățării. Predarea on-line înseamna interacțiune, mișcare, schimb de 

activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim învățarea și sa ne punem întrebarea ce este învatrea 

și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă”. 
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ȘCOALA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
 

PROF. INV. PRIMAR MREGEA MIHAELA GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 REȘIȚA 

 
Mulți educatori și factori de decizie consideră că educația online este un val al viitorului.  
Profesorii au mutat cursurile în mediul virtual, sunt mai îngăduitori şi încearcă astfel să-i ajute pe 

elevi să depăşească mai uşor această perioadă. În cele câteva luni de şcoală online, unii elevi au lucrat pe 
platforme şi aplicaţii precum Zoom, Google Classroom, WebEx şi Skype. Ceilalţi, fără acces la Internet, 
au fost obligaţi să se rupă complet de şcoală. Din fericire, mă consider un dascăl norocos, toți cei 24 de 
elevi ai mei au beneficiat de toate mijloacele necesare pentru a fi conectați zi de zi la lecțiile online.  

Folosesc platforma Zoom.us şi o serie de aplicaţii şi site-uri pentru a completa învăţarea în online. 
Prima săptămână pentru mine a fost una destul de obositoare, bulversantă chiar, în care a trebuit să ne 
acomodăm cu toții: elevi și dascăli deopotrivă, dar și părinți. Am stabilit un program zilnic pentru elevi, în 
funcție de orarul clasei, aşa că lucrăm online doar o oră şi jumătate pe zi. Ducem lipsa apropierii fizice, nu 
avem interacţiune faţă în faţă, nu împărtășim ca înainte din trăirile, emoțiile sau activitățile pe care le-am 
trăit în ziua precedentă. Chiar dacă la început mulţi copii s-au bucurat la auzul veştii că se închid şcolile, 
pe parcurs şi-au dat seama cât de mult le lipsesc colegii şi dascălii. 

 Începând cu a doua săptămână am intrat într-un ritm, ne-am dat seama că este importantă menţinerea 
unei relaţii cu elevii noștri. N-am pus accent pe noi conţinuturi, ci doar am încercat să le consolidez pe cele 
existente. Am vrut ca întâlnirea să fie cât mai caldă, deschisă, creativă, iar copiii să nu se simtă presaţi. 
Ulterior am predat și noțiuni noi, completând informațiile cu tot felul de filmulețe de fixare pe care le-am 
distribuit pe grupul clasei, elevii avînd astfel posibilitatea de a le vizualiza oricând au considerat necesar. 

Consider că învăţământul online este potrivit doar în situaţii excepţionle, precum cea pe care o 
traversăm cu toții. Nu cred că ar trebui folosit pe termen mai lung, pentru că e nevoie de întâlnirea faţă în 
faţă între profesor şi elev, mai ales în cazul copiilor de ciclu primar şi gimnazial.  
Școala online îți dă prilejul însă să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – învățare 
– verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o sumedenie de 
videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuită. Bună sau rea, școala online ne ține până la 
urmă conectați la materie. Ca urmare, nu ne vom întoarce la școală cu șocul că elevii nu își vor mai aduce 
aminte de nimic. 

Câteva din avantajele sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie): 
 Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație; 
 Centrare pe elev/participant; 
 Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 
 Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă; 
 Accesibilitate, comfort, flexibilitate; 
 Elevul poate învăța în ritmul lui propriu; 
 Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 
 Costuri reduse de distribuție a materialelor; 
 Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă; 
 Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional; 
 Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației 

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individuale; 
 Implicarea și responsabilizarea tuturor părților implicate, eliminarea bullyingului, reducerea 

riscurilor de îmbolnăvire și mai ales transparența totală;  
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 Nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, nu se mai face naveta; 
 Copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai 
puțin cu programele); copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă 
acest lucru nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  

  Copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-am uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate 
caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei. 

Dintre dezavantajele create de instruirea online aș aminti: 
 Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, o conexiune slabă); 
 Lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente;  
 mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar „școlarizarea” 

acestora se face de obicei pe cont propriu;  
 Lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 

copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace;  
 Lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 

profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau/și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc;  
 Mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, 

unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți 
elevi este extrem de dificil;  

 Presiune pe părinți în special în cazul claselor din ciclu primar, care trebuie să-și ajute copiii și la 
partea de tehnologie și la partea efectivă de realizat teme;  

 Se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva;  

 Copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 
online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, participarea frecventă la cursuri îi ajută să 
interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, sa fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat. 
Învațarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite profesorilor 
să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca mentori și să-i ghideze mai bine în 
demersul didactic. Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și 
clarifice propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Cu bune și cu rele, acesta este sistemul de care momentan depinde educația copiilor din România în 
perioada aceasta… Cert este că acum, în contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura 
posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. 
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IMPREUNA DE ACASA-PROIECT ETWINNING 

 

P. I. P MUNTEAN CRISTINA 

SCOALA GIMNAZIALA “SFANTA MARIA”, MIZIL, PRAHOVA 
 

Acest proiect “IMPREUNA DE ACASA” este despre pozitivism, armonie si distracţie. In contextual 

crizei mondiale generate de pandemia covid-19 si a închiderii şcolilor frica şi tensiunea au pus stăpânire, 

în special generate de ştiri şi mass-media. 

Am dorit să le asiguram elevilor noştri o experinţă pozitiva şi armoniasă in acele zile tensionate, în 

care să poată lucra în siguranţă de acasă pe o platformă on-line.De aceea scopurile acestui proiect 

internaţional au fost simple şi usor de atins de către toţi copiii, cu vârste cuprinse între 6 şi 9 ani, la care au 

participat şcoli din Georgia, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Turcia şi România. 

Scopurile proiectului au vizat următoarele obiective: 

- Elevii să se prezinte in limba engleză şi in limba natală; 

- Să-şi exprime gândurile pozitive prin desene; 

- Să scrie despre sentimentele lor de speranţă; 

- Să înveţe câteva cuvinte în alte limbi străine, ale turor copiilor participanţi la proiect; 

- Să înveţe sa se bucure în orice situaţie, oricât de dificilă ar fi; 

Toate activităţile au fost executate de acasă, unele dintre ele implicând şi adulţii. 

Proiectul a fost împărţit în cinci activităţi, desfăşurate pe parcursul a 5 săptămâni, în timpul stării de 

urgenţă decretate. 

ACTIVITATEA 1- Acesta sunt eu (Copilul trebuia să realizeze o fotografie sau un video de 

prezentare) 

ACTIVITATEA 2 –Ce fac eu acasă.(Activitatea la alegere cu desene, fotografii, compuneri, video). 

ACTIVITATEA 3- Ce mă face să râd (Să găsească un citat care îi inspiră, să-l scrie frumos, 

ortografic şi să-l posteze pe platforma proiectului). 

ACTIVITATEA 4- Ce mă face fericit (Să realizeze un desen sau machetă cu hobby-ul lor) 

 ACTIVITATEA 5 – Când toate acestea se vor termina…… (să scrie o poveste şi un desen despre 

primul lucru pe care îl vor face când se vor reîntâlni cu prietenii şi colegii de clasă, după ce criza a trecut. 

Rezultatele preconizate ale proiectului au fost să aducă în primul rând un zâmbet pe feţele copiilor, 

să menţina legătura unii cu alţii, chiar şi virtual, să umple platforma de fotografii pozitive, să inveţe lucruri 

noi despre limba şi cultura celorlalţi copii şi nu în ultimul rând să-şi aducă mereu aminte. 
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SISTEMUL DE INVAȚAMANT DIN FRANȚA 

 
 PROF. MUNTEAN HANELORE LAURA 
 GRADINIȚA P.P. ”FURNICUȚA”, ARAD 

 
 Sistemul de învățământ din Franța este organizat în mare parte ca și în România. Pornind de la creșe 

și școli de stat sau private până la facultăți de stat dar și universități de renume internațional. Depinde doar 
de fiecare părinte, ce buget are și unde dorește să își înscrie copilul. “Organizarea învăţământului public 
obligatoriu gratuit şi laic, la toate nivelurile este o datorie a statului”. Școlarizarea în Franța este gratuită și 
obligatorie pentru vârstele cuprinse între 6 și 16 ani. Ultimii doi ani de pregătire sunt opționali, iar dacă 
elevul decide să îi urmeze, la final trebuie să susțină proba de Bacalaureat în franceză tradus "Le Bac". 
După absolvirea celor 12 ani de studii și trecerea cu brio a exemenelor finale, elevul poate opta pentru a 
merge la facultate. 

 Orice copil poate fi înscris de la vârsta de 2 ani la o creșă, acestea fiind finanțate de către statul 
francez. Însecrierea este opțională iar locurile nu sunt garantate. De aceea marea majoritate a părinților aleg 
creșa și școala copilului înainte de a se naște. La creșe pot fi aduși și copii care nu au împlinit vârsta de 2 
ani, dar în aceste cazuri copilul trebuie să fi deprins încă de acasă anumite abilități pentru a fi acceptat. 

 Sistemul de învăţământ francez este foarte bine centralizat, organizat şi ramificat. El este divizat în 
trei stadii diferite: învăţământul primar, învăţământul secundar şi învăţământul superior.  

 Pre-învăţământ primar (grădiniţa) a fost creat în 1881, fiind pentru copii cu vârste cuprinse între 3 - 
6. Astfel în Franţa copiii încep şcoala foarte timpuriu, la vârsta de 3 ani când majoritatea părinţilor işi trimit 
copiii la gradiniţă (”maternelle”), unde aceştia petrec 2 sau 3 ani. Ultimul an de grădiniţă (grupa mare – 
”grande section”) reprezintă un pas important în procesul educaţional, deoarece este anul în care copiii 
încep să înveţe să citească. Grădinița durează 3 ani, prima etapă numindu-se "des apprentissages 
premiers" unde copilul va învăța cum să se integreze în societate, urmând ca la pragul denumit "Grande 
Section" să prindă abilitățile necesare începerii școlii primare "Ecole Primaire" (citire, scris și noțiuni 
elementare de matematică). 

 După grădiniţă, copiii merg la şcoala primară care durează 5 ani (de la 6-7 ani până la 10-11 ani). 
Aici, în primul an numit curs pregătitor (”cours préparatoire”) ei învaţă să scrie şi îşi dezvoltă abilităţile de 
citire. Ca şi în alte sisteme educaţionale asemănătoare celui francez, în şcoala primară elevii au de obicei 
un singur învăţător care predă întregul curriculum. În limba franceză, învăţătorul din şcoala primară este 
numit ”professeur” sau ”instituteur”/ ”institutrice”. 

 După terminarea studiilor gimnaziale ce durează patru ani, elevii pot opta fie pentru educaţie 
generală/tehnologică, în licee unde se pregătesc pentru bacalaureat sau pentru bacalaureatul tehnologic, în 
trei ani, fie pentru învatarea unei meserii, în şcoli profesionale unde se pregătesc mai întai pentru 
Certificatul de Aptitudini Profesionale ("Certificat d'Aptitudes Professionnelles") sau pentru Brevetul de 
Studii Profesionale ("Brévet d'Études Professionnelles") în doi ani şi apoi, pentru cei care doresc să 
continue, pentru bacalaureatul profesional, după încă doi ani. 

 Învăţământul secundar francez este împărţit în două şcoli: colegiul între vârsta de 11-15 ani (4 ani 
după terminarea şcolii primare) şi liceul între 15-18 ani (3 ani după terminarea colegiului). Terminarea 
studiilor secundare se termină cu examenul de bacalaureat care are origine franceză, fiind introdus în 
sistemul educaţional de către Napoleon. Bacalaureatul este diploma de sfărşit de liceu care ajută absolvenţii 
să intre la universităţi sau la cursuri specializate. 
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Examenul final de bacalaureat este foarte important pentru studenţii francezi. Este un examen riguros, 
fără variante multiple de întrebări: acesta include o fază scrisă şi una orală, fiecare cu mai multe subiecte. 
Examenul durează de la două până la patru zile. Aproape 30% din cei care îl susţin nu-l promovează. 

15 de milioane de elevi şi studenţi, adică un sfert din populatie, sunt în sistemul de învăţământ din 
care doar peste 2 milioane sunt în învăţământul superior. 

 Programul de învățământ este împărțit în 158 de zile școlare pe an și în 26 de ore pe săptămână, 
pentru ultimii 2 ani de studii adăugându-se până la 40 de ore pe săptămână, ore ce sunt introduse pentru 
pregătirea elevilor pentru bacalaureat. Elevii trebuie să vină la școală de luni pana vineri, cu o zi pauză, 
miercuri, iar în multe școli elevii sunt chemați și sâmbătă pentru o jumătate de zi. 

 Școala începe pe data de 2 septembrie de obicei, dar poate varia ușor. 
Orele de studii sunt împărțite în 3 ore de curs dimineața și 3 ore de curs după amiaza, elevii având 2 

ore pauză de masă, pauză în care pot opta pentru cantina școlii sau pot să plece acasă. 
 Vacanța școlară în Franța este împărțită în 4 perioade a câte 2 săptămâni fiecare și vacanța de vară, 

lunile de vacanță fiind: octombrie - noiembrie, decembrie, februarie - martie și aprilie - mai. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. MUNTEAN IULIANA MONICA 
LICEUL TEORETIC ” MIRCEA ELIADE” ÎNTORSURA BUZĂULUI,  

JUDEȚUL COVASNA 
 
 În ultima perioadă trăim într-o lume marcată de schimbări rapide și profunde și este nevoie de 

schimbare și adaptabilitate din partea tuturor pentru a merge mai departe și a trăi frumos și cu folos în aceste 
vremuri. Astfel, educația și alte sectoare ale vieții sociale, economice și spirituale au avut foarte mult de 
suferit. 

 Se cunoaște faptul că în luna martie a anului 2020 s-au închis școlile ca măsură de prevenție și 
limitare a răspândirii infecției cu virusul COVID-19 și astfel învățământul românesc s-a confruntat cu o 
provocare neașteptată prin care educația s-a continuat de acasă. A fost o educație altfel decât de obicei, pe 
care cu toții am numit-o școala de acasă sau școala altfel, căci ea s-a desfășurat online, o noutate pentru 
învățământul românesc. 

 În școala de acasă fiecare parte implicată în educație (profesori, elevi, părinți) a trebuit să dea dovadă 
de adaptabilitate și curaj de a merge mai departe, căci ”Învățătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna 
un orizont”, spunea Nicolae Iorga și ea în orice situație ar fi, dovedește a fi un deschizător de drum atât în 
școală, cât și în afara ei, pentru cei interesați și motivați spre învățare. 

 Prin școala de acasă, părinții au trebuit să se implice mai mult decât au făcut-o vreodată și elevii să-
și dovedească abilități și capacități independente/ autonome de învățare, de autodisciplinare, de 
adaptabilitate în afara școlii pentru a învăța să învețe și altfel. În această situație dacă unii dintre ei s-au 
conformat conștiincios măsurilor, alții nu, din diferite motive, cum ar fi: lipsa de suportului tehnologic sau 
calitatea necorespunzătoare a acestuia, de lipsa de instruire, de a lucra pe diferite platforme digitale, de lipsă 
de internet sau internet cu fluctuații etc.  

 În această perioadă s-au căutat diferite soluții în toate unitățile școlare pentru a se asigura 
continuitatea procesului de învățare, pentru consolidarea și aprofundarea noțiunilor învățate, evaluarea lor 
prin variate forme, în vederea obținerii unor rezultate deosebite și mulțumitoare la Examenului de Evaluarea 
Națională și la Examenul de Bacalaureat 2020. S-a lucrat pe diferite platforme digitale cum ar fi: ZOOM, 
Microsoft Teams, Classroom etc. și s-au folosit variate aplicații cum ar fi: Kahoot, Mentimeter, Puzzle etc. 
Acestea au fost alese pentru a fi accesate de profesori împreună cu elevii și pentru că se puteau crea lecții, 
teme, sarcini de lucru care să vină în sprijinul elevului și a continuării procesului de învățare, de a-l ține 
aproape de școală și învățătură, de a-l sprijini în situația grea de izolare, dar și pentru a continua descoperirea 
și dezvoltarea sa pe toate laturile în măsura deschiderii și colaborării arătate. 

 Toată activitatea educațională s-a desfășurat cu mijloacele electronice pe care le deținea fiecare, sau 
au fost achiziționate în scurt timp, după propria pricepere și instruire în situația contextului dat. Profesorii 
au trebuit să iasă din modul clasic de predare și să se acomodeze cu platformele digitale, să se solidarizeze 
și să vină în sprijinul elevilor și părinților, fiind determinați și din lipsa materialelor auxiliare, digitale sau 
cele video.  

 Școala online a fost un ”experiment” pentru toată lumea, nu numai pentru cadrele didactice care au 
încercat să găsească cele mai bune soluții pentru continuarea procesului educativ, dar și pentru elevii și 
părinții lor aflați într-o provocare neașteptată. 

 Cu toții știm faptul că școala a jucat și joacă un rol important în viața unui om, în orice timp și de 
aceea astăzi în contextul în care societatea se remarcă printr-o cunoaștere informațională și eficiență 
tehnicizată, orientate spre pragmatism, importanța educației este redusă la dimensiunea informațională. Dar 
actul educațional nu se rezumă numai la transmiterea unui set de informații și de abilități practice, oricât de 
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performante ar fi acestea, ci se desăvârșește când se evidențiază prin componenta sa formativă. Prin aspectul 
său formativ, educația semnifică dobândirea de atitudini la nivel moral, civic, estetic, și în mod cu totul 
special valorificarea educației religioase. Prin intermediul educației religioase omul învață cine este 
Dumnezeu, cine este el, dobândește stabilitate emoțională și duhovnicească. În lipsa acestei educații 
religioase, omul nu poate prinde rădăcini puternice, stabile în spațiul unde trăiește și activează și la orice 
provocare a vieții se poate destabiliza, deznădăjdui și îndepărta de ceea ce însemna viața cu adevărat, prețul 
și răsplata ei. 

 Educația este puntea de legătură a generațiilor către cultură și spiritualitate, dar și o modalitate prin 
care se transmit valorile educației diferit de la o epoca la alta. Și în vremurile pe care le trăim, în ritmul 
alert al vieții, tehnologia a fost intermediarul prin care a ajuns la mintea copiilor, a intrat în viața lor, însă 
mai puțin la inima lor. În situația dată și disciplina religie a trebuit să se adapteze și să aleagă acele strategiile 
folositoare împlinirii menirii sale în viața omului. Pe lângă faptul că în cadrul acestei discipline s-a asigurat 
continuitatea procesului educativ, formarea de valori și comportamente la elevi pentru viață socială și 
creștină, dezvoltarea capacității de a gândi critic și a găsi soluții în diverse situații, pe diferite platforme 
digitale și cu variate aplicații, profesorii de religie au avut la dispoziție datorită inițiativei unui grup de 
profesori, unele emisiuni televizate și radiofonice, pe lângă cele difuzate de Televiziunea Patriarhiei 
Române, Trinitas TV. Este vorba de ”3 Minute din Ora de Religie”, în cadrul Emisiunii Universul Credinței 
de la TVR și în cadrul emisiunii radiofonice Lumea Credinței de la Radio România Actualități. Toate 
acestea acțiuni au pus accentul pe dezvoltarea valorilor morale, a abilităților și capacităților de dezvoltare 
personală, spirituală și socială. Acestea fiind încărcate pe Youtube, pot fi în viitor material auxiliar în 
predarea religiei și la îndemâna tuturor. 

 Discuții multe s-au purtat cu privire la învățământ online și de cele mai multe ori s-a arătat că acesta 
s-a concentrat pe transmiterea de conținuturi specifice disciplinelor de predare în școală. Însă școala nu 
înseamnă acumulare, stocare de informații, ci este mult mai mult. Este locul întâlniri și formării de prieteni, 
este locul de socializare, locul ce îți oferă apartenență, este locul unde te descoperi, te dezvolți, înveți să 
experimentezi și să te formezi ca om printre oameni. Școala are menirea de a te învăța să iei decizii corecte, 
autonome, să-ți exprimi propria individualitate. Și toate acestea au lipsit în această perioadă de desfășurare 
a școlii de acasă, pe lângă faptul că evaluare a fost dificil de realizat, sau s-a constatat greutate în 
consemnarea progresului şi regresului învățării-evaluării elevilor. 

 În concluzie, școala de acasă a fost o noutate pentru toți, nu știm dacă a funcționat eficient, dar fiecare 
a încercat, cunoscând faptul că încercând, lucrând, perseverând vei obține ceea ce îți dorești și simți că 
trăiești în orice situație, după cum spunea Howard Thurman: ”Nu te întreba ce îi trebuie lumii - întreabă-te 
ce te face să prinzi viață și pune-te pe treabă. Deoarece lumii îi trebuie oameni care au prins viață.” Și astfel, 
fiecare s-a adaptat, a muncit și s-a schimbat pentru a fi pregătit în viitor să fie el schimbare acolo unde îl 
vor duce pașii sau viața i-o va cere. 
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 ȘCOALA DE ACASĂ 
 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE” 
 URZICENI, IALOMIȚA 

 PROF. ÎNV. PREȘC.: MUNTEANU ALINA ȘTEFANIA 
 
„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului ») 
 
Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 

incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument 
de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe 
pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele 
tradiționale vechi nu ocupă toate cele 30 de minute. 

Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea resurselor 
digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. Și 
chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii în cea ce numim noi tehnologii informaționale 
și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării cu un asemenea volum de 
informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare.  

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

De aceea, anul acesta școlar se va încheia în versiunea lecțiilor online, din cauza pandemiei de 
coronavirus care a pus stăpânire pe întreaga platenă. 

Pentru unii copii preșcolari, a fost o idee bună, interesantă deoarece au luat-o ca pe o provocare, dar 
pentru alții care nu au acces la internet sau la un mijloc audio -vizual de conectare la internet, a fost 
neinteresant, o îngrijorare că nu pot participa la activitățile online. 

Pentru elevii mai mari, cu cunoștințe în domeniul calculatorului, a fost o plăcere că au putut etala 
cunoștințele pe care le au, că au aprofundat aceste cunoștințe, sau că au aprofundat aceste cunoștințe cu 
altele noi.  

Din punctul de vedere al cadrelor didactice, a fost probabil cea mai mare provocare de până acum. 
Majoritatea cadrelor folosim calculatorul în procesul instructiv-educativ, dar nu și în lucrul pe platformă. 
Și uite așa am avut ocazia să lucrăm pe diferite platforme, iar multe cadre didactice au învățat cum să 
lucreze pe platformă, să descarce cântecele, povești video sau sau audio, să transfome fișe de lucru în 
diferite programe, să descarce diferite programe pentru a face mai accesibil accesul copiilor la noile 
cunoștințe. 

Preșcolarii de la grupa mea au participat cu mare încântare încă de la început când am lucrat pe grup 
Whatsapp, apoi activitățile au fost mutate pe platformă, participând și aici într-un număr foarte mare. 
Aceștia s-au obișnuit repede cu programul, cu activitățile online, cu modul de lucru.  

În fiecare zi, aceștia îți întreabă părinții de actvitățile postate, ascultă cu plăcere materialele distribuite, 
vizualizează povești, prezentări și alte materiale educative, lucrează cu plăcere, iar la sfârșit, părinții încarcă 
lucrările copiilor la categoria de actvitate unde au fost postate.  

Atât preșcolarii, cât și noi cadrele didactice, am fi vrut să desfășurăm activitățile educaționale la 
grădiniță, în mediul nostru, unde totul era la îndemâna copilului, unde acesta era în largul său, unde socializa 
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cu colegii, cu cadrele didactice, unde totul este pe placut copilului, iar acesta se poate juca cu colegii și tot 
odată învăța prin joacă.  

Până când acest lucru va fi posibil, va trebui să ne continuăm lucrul de acasă, desfășurând activități 
pe placul și înțelesul copiilor, cu atractivitate mare, să îi încurajăm să participe, să îi apreciem pentru toate 
lucrările realizate, pentru modul de lucru, pentru modul de implicare și pentru seriozitatea cu care lucrează.  
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 EXPERIENȚA ȘCOLII DE ACASĂ - ȘCOALA ONLINE 

 

 ÎNVAȚATOR, MUNTEANU DORINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN”, BRAILA 
 

 Când totul părea că se desfășoară într-o ordine firească, normală, iată că acest virus a adus schimbări 

bruște, neașteptate pentru toată lumea, dar mai ales pentru școală, copii, părinți, profesori. Învățământul a 

fost nevoit să adere la alternativa online pentru care nu era mai deloc pregătit chiar dacă tehnologia a avansat 

foarte mult și s-a dezvoltat. Școala s-a mutat acasă, profesorii au fost nevoiți să se adapteze rapid, să 

găsească singuri soluții, iar copiii s-au trezit brusc într-o nouă postură în care unii au fost sufocați de teme 

și fișe, alții au fost nevoiți să stea foarte mult timp în fața calculatoarelor sau a telefoanelor, alții au fost 

lăsați într-o libertate totală, fără nicio interacțiune cu școala din varii motive.  

 Experiența mea privind școala de acasă a fost nu tocmai așa cum mi-aș fi dorit. Lucrez într-o școală 

de cartier de la periferia orașului cu copii majoritar de etnie rromă, proveniți din medii socio-economice 

defavorizate, cu părinți care au un grad de cultură scăzut, unii fiind chiar analfabeți. Împreună cu doamnele 

director, colegi, mediatorul școlar am căutat soluțiile cele mai bune pentru a ține legătura cu copiii noștri. 

 Astfel am pornit de la inventarierea terminalelor pe care le dețin copiii sau părinții acestora precum 

și câți dintre ei sunt conectați la internet. Deasemenea, a trebuit să fac un exercițiu de imaginație legat de 

ce se întâmplă în fiecare familie pornind de la ceea ce cunoșteam dinainte.Le sunt recunoscătoare părinților 

care mi-au ușurat această cale și m-au informat asupra dificultăților pe care le au, reușind să alegem 

împreună soluția cea mai bună. Statistica la clasa mea a fost următoarea: din 18 elevi, 14 dețineau un telefon 

al părinților pe care aveau instalat WhatsApp, 4 elevi având telefon vechi sau deloc. De asemenea pe un 

telefon din casă lucrau cel puțin doi frați, unii dintre ei doar atunci când părintele se întorcea de la muncă. 

Cu toate acestea, am reușit să lucrez cu șapte copii prin aplicația ZOOM, cu șase am lucrat pe WhatsApp, 

iar pentru restul de cinci elevi am întocmit set de fișe pe care săptămânal le duceam la școală iar mediatorul 

le distribuia în cartier. Astfel, niciun elev nu a rămas pe dinafară. 

 Nu a fost ușor deloc, timpul efectiv de lucru al unei zile se încadra între 8-10 ore, timp în care se 

lucra două ore pe Zoom, apoi teme, fișe, corectatul temelor pe WhatsApp. Pregătirea lecțiilor pentru a doua 

zi, de asemenea se încadra între 4-5 ore, stabilind sarcini de lucru cât mai eficiente, demersuri didactice 

antrenante, plăcute, multe jocuri interactive, manualul digital, PPt-uri create de mine, fișe de lucru partajate 

cu elevii pe whiteboardul Zoomului, temele copiilor pe care le-au lucrat în Jamboard. Chiar dacă am pornit 

mai greu, copiii erau foarte nerăbdători să ne întâlnim și să lucrăm, să comunicăm, să se vadă măcar în 

online. Ținând cont de faptul că nu s-a putut realiza învățarea cu toți elevii în același timp, nu am putut 

preda cunoștințe noi ci m-am axat pe consolidare și recapitulare. 
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 La sfârșitul fiecărei săptămâni am realizat cât s-a putut și ședințe cu părinții, pe Zoom și WhatsApp 

în care făceam sinteza săptămânii, împărtășeam experiențe, stări, emoții, analizam ce a fost bine sau mai 

puțin bine. Concluziile părinților au fost următoarele: - Unii au observat și aspecte pozitive ale acestei 

perioade: copiii au ocazia de a învăța cum să se adapteze schimbărilor și erau foarte uimiți cum copiii lor 

știu să lucreze; - Alții au observat că s-a creat o legătură mai puternică între învățător și copii, că aceștia își 

doreau să comunice cât mai mult cu invățătoarea; - Pentru alți părinți, faptul că nu puteau să-și ajute copilul 

la teme a fost stresant, a fost o perioadă dificilă și s-au simțit depășiți de situație; 

 În concluzie, școala online nu e simplă deloc și nu e ușor să te adaptezi pentru a reține atenția copiilor 

fără să-i obosești, pentru a-i face să rămână interesați. Perioada aceasta de cursuri online a reinventat școala 

și mi-ar plăcea ca deschiderea aceasta către nou în modul de predare să se păstreze, chiar dacă elevii vor 

reveni la școală. 

 În timpul orelor online am înțeles cât de împortant este să aduci în fața elevilor și astfel de experiențe 

de învățare. 

 Și totuși, nemulțumirea mea este aceea că nu toți copiii se pot bucura de condiții optime de învățare, 

chiar dacă și ei își doresc foarte tare acest lucru și sper ca în viitorul apropiat să nu mai existe diferențe, să 

fie gândite cadre pentru toate categoriile de șanse pe care un elev le are la conținuturile învățării, să ne 

aplecăm cu toții asupra nevoilor lor. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – O NECESITATE ȘI O PROVOCARE 

 
PROF. MUNTEANU MARINELA GABRIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MATEI BASARAB” 

COMUNA MAXINENI, JUDEȚUL BRAILA 
 
 Închiderea școlilor în peste 138 de țări ale lumii pentru a preveni răspândirea pandemiei Covid-19 

pentru aproape 80% din populația elevilor şi studenţilor din lume a dat naştere unor provocări fără precedent 
pentru guvernele ţărilor afectate dar a și adus în atenție confruntarea întregii omeniri cu o situație fără 
precedent, la care trebuie să răspundem prin comportamente de adaptabilitate la schimbările sociale, 
educaționale, economice, politice etc., de învățare din mers și mai ales de sănătate fizică și psihică. Școala, 
ca instituție principală în dezvoltarea acestor abilități la elevi, este pusă la rândul său în situația de a 
reacționa prompt și eficient la izolarea socială, umană adusă de pandemie. 

 Unul dintre cele mai relevante rezumate ale studiilor despre învățarea online este expus în volumul 
Învăţarea online: ce ne spun studiile despre dacă, când și cum (2014). Autorii identifică nouă dimensiuni 
atribuite învățării de tip online: 

• modalitatea (integral online, mixtă – peste 50% online, mixtă – 25–50% online, comunicare online 
faţă-în-faţă); 

• ritmul (ritm autoreglat – intrare / ieşire liberă, ritm impus de clasă, ritm impus de clasă cu o 
componentă de autoreglare); 

•  raportul elev-profesor  
• strategii didactice (expozitive, practice, explorative, colaborative etc.); 
•  rolul online al profesorului (instruire online activă, prezenţă redusă online, niciun rol); 
•  rolul online al elevului (ascultă sau citeşte, rezolvă probleme sau răspunde la întrebări, explorează 

simulări sau resurse, colaborează cu ceilalți colegi); 
• tipul de sincronizare (sincronă, cu participare simultană, în direct, a elevilor la activităţile de 

învăţare şi asincronă, cu sarcini de lucru distribuite online, rezolvate de elevi în ritmul propriu); 
• rolul evaluărilor online (să determine gradul în care elevul este pregătit pentru un nou conţinut, să 

ofere informaţii despre sprijinul de care are nevoie elevul, instruire adaptată, să îi ofere informaţii 
elevului/profesorului despre nivelul de învăţare, input pentru note / calificative, să identifice elevii cu risc 
de eşec şcolar); 

•  sursa de feed-back (automată, oferit de profesor, oferit de colegi, feed-back întârziat) 
La acestea se mai poate adăuga tipul de interacțiune (elev – conţinut, profesor – elev şi elev – elev). 
 În primul rând instruirea în mediul online pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, 

trebuie să se regăsească sub forma învăţării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă). Prezența 
fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește 
rezultatele învățării. În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă timp de planificare, pregătire și 
dezvoltare pentru o lecție, situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime 
disponibile și într-un timp redus. Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea 
conținutului de parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul 
de învăţare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor. 

 Învățarea online permite două moduri de abordare : 
• sincronă, în care profesorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional 
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• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al elevilor, proiecte de colaborare şi învăţare la 
distanţă. 

 Printre avantajele învățării online se pot menționa : 
• Centrarea pe elev 
• Elevii pot colabora și învăța împreună 
• Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 
• Permite dezvoltarea competențelor-cheie 
• Materialele pot fi personalizate 
• Posibilitatea modificării informației difuzate 
• Accesibilitate, comfort, flexibilitate 
• Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 
• Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 
• Costuri reduse de distribuție a materialelor 
• Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional 
• Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri 

efectuate de către elevi 
• Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației 

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule 
• Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi 
 Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi 

și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a 
învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece 
conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora 
nu este facilitată de profesor. Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să 
aibă o anume pregătire în proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile informaționale. 
Astfel, pentru profesori, instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de vedere tehnic, 
deoarece utilizarea acestui mediu presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din punct de vedere 
al disponibilităţii, având în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. Interpretarea 
eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea online activă 
solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de 
mărimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate, un număr mare de elevi făcând 
imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce 
dimensiunea clasei crește, ajungând în cele din urmă la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un 
profesor să ofere feedback specific și prompt. Pentru elevi, sincronul este de obicei cel mai potrivit, adulţii 
necesitând mai multă flexibilitate, se optează pentru variante asincron, alternate cu sesiuni sincrone 
opționale.  
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O ALTFEL DE ȘCOALĂ ALTFEL 

 

MURAT NEJLA PROFESOR, LICEUL DE MARINĂ CONSTANȚA 
 

Pandemia COVID-19 a impus schimbări majore în toate domeniile, impunându-ne să ne adaptăm și 

să acceptăm diverse soluții. Așteptată cu nerăbdare, Școala Altfel s-a adaptat situației, iar programul s-a 

desfășurat online, pe platforma Microsoft Teams, în cazul elevilor noștri. Elevii clasei a IX-a A, cărora le 

sunt profesor diriginte, au acceptat, la început cu reticență, ideea desfășurării acestui program în fața 

calculatorului. Ulterior, au fost încântați să urmărească materialele pregătite de fiecare în parte, efectuând 

călătorii interesante . Astfel, prin intermediul platformei, am vizitat virtual piramidele din Egipt, Muzeul 

Luvru și Taj Mahal. Această activitate și-a propus ca obiective: dezvoltarea orizontului cultural, dobândirea 

unor noțiuni cu privire la rolul muzeelor, importanța protejării și păstrării patrimoniului cultural și însușirea 

unor noțiuni elementare privind arta plastică, cultivarea simțului estetic.  

Activitatea ,,Scriitori și Muzicieni Celebri” și-a propus valorizarea abilităților artistice, stimularea 

comunicării intrapersonale, menținerea comunicării online în cadrul unui eseu sau a unei prezentări ppt, 

care să surprindă aspecte din viața și activitatea personalității alese. 

Bineînțeles că nu a fost uitat teatrul, activitatea ,,Teatru la domiciliu” urmărind stimularea gustului 

pentru arta teatrală, dezvoltarea orizontului cultural, formarea unei atitudini emoționale și cultivarea 

simțului estetic prin vizionarea pieselor de teatru difuzare online. Elevii au completat un chestionar care să 

reflecte impresiile asupra piesei și personajelor. Am vizionat împreună filme ecranizate după operele 

literare, această activitate urmărind îmbogățirea culturii generale, dezvoltarea gândirii critice și a 

creativității. 

Așadar, Școala Altfel s-a dovedit a fi o experiență foarte plăcută, chiar și în mediul online, elevii 

având bucuria de a-și împărtăși impresiile și de a-și prezenta lucrările realizate în vederea desfășurării 

acestui program. 
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SISTEME DE EDUCAȚIE ÎN JURUL LUMII: O COMPARAȚIE 
 

PROF. ROXANDRA MIRELA MUREA 
 
Învățarea secolului XXI a devenit globală. Tineretul de astăzi va concura mâine cu studenți din 

întreaga lume. Ceea ce produc școlile astăzi va afecta economia țării mâine. Deci nu este doar important, 
ci și o necesitate că acordăm importanță reformelor educaționale din țara noastră. Standardele noastre 
curriculare trebuie să se ridice în fața altor țări emergente pe o platformă globală. Facem suficient pentru a-
i pregăti pe elevii și studenții noștri să concureze eficient într-o economie durabilă și globala? 

Există numeroase descoperiri de cercetare asupra sistemelor de învățământ din întreaga lume care ne 
obligă să ne gândim la modul în care oferim educație elevilor noștri. Puținele țări care domină conversațiile 
unor sisteme de învățământ bune sunt Finlanda, Coreea de Sud, Japonia, Hong Kong și Singapore. Haideți 
să ne adâncim în sistemele de învățământ din aceste țări și să înțelegem ce funcționează în favoarea lor. 

Coreea de Sud: principalul obiectiv al sistemului lor este educația primară. Au un început bun cu 
elevii, ceea ce îi poartă în tot restul vieții educaționale. Se știe că studenții merg la școală șapte zile pe 
săptămână. Coreea de Sud cheltuiește 8% din PIB-ul său pentru educație, comparativ cu media de 6% din 
alte țări participante la OCDE. Din punct de vedere cultural, se pune accentul pe educație. Părinții sunt 
foarte implicați și sunt dispuși să cheltuiască mulți bani pentru a obține copilul lor educația de care au 
nevoie. Profesorii trebuie să fie foarte calificați și, de asemenea, li se plătesc salarii bune. Este una dintre 
alegerile râvnite ale carierei din Coreea de Sud. 

Japonia / Singapore / Hong Kong: Toate cele trei sisteme au o structură de învățământ bazată pe 
tehnologie. De asemenea, acestea sunt similare cu Coreea de Sud, întrucât accentul lor principal este și 
educația primară și cheltuiesc un procent bun din PIB pentru educație. Nivelurile de învățământ primar, 
secundar și superior sunt exemple în abordarea și activitatea lor. Păstrarea studenților este o practică 
obișnuită. Sistemul de învățământ s-a concentrat spre o mai bună înțelegere conceptuală și învățarea bazată 
pe probleme. Politica recentă a Ministerului Educației din Singapore privind „Învață mai puțin, învață mai 
multe” este extrem de populară și și-a catapultat sistemul de învățământ pe treptele de top din lume. 

Finlanda : Deși a fost un alergător de top în trecut, pierde teren față de omologii săi asiatici. 
Indiferent, Finlanda încă figurează în primele 10 țări performante din lume. Școala nu începe pentru copii 
până la vârsta de 7 ani. Nu există teme și nu există teste standardizate până când ajung la liceu. Au zile 
școlare mai scurte. Toate școlile urmează un curriculum național. Studenții și profesorii petrec mai puțin 
timp în școli în comparație cu omologii lor americani. Finlanda oferă, de asemenea, trei ani de concediu de 
maternitate, îngrijire de zi subvenționată și preșcolar pentru copiii de 5-7 ani, unde accentul este pus pe 
joacă și socializare. 

Canada :În ultimii ani, Canada a fost o intrare surpriză în primele 10 sisteme de învățământ 
surprinzând multe. Sistemul lor este foarte simplu. Ei se concentrează pe trei părți principale: alfabetizare, 
matematica și absolvirea liceului. Cu o viziune clară, au creat un sistem transparent în colaborare cu 
administratorii, profesorii și uniunea pentru a crea un curriculum și o metodologie care să aibă succes. 
Sistemul încurajează munca în echipă, educația de calitate, formarea continuă a cadrelor didactice, 
rezultatele transparente și o cultură a schimbului de bune practici. Moralul cadrelor didactice este de 
asemenea mare, deoarece plata lor este acceptabilă, condițiile de muncă sunt favorabile, facilitățile sunt 
bune și există tot felul de oportunități pentru profesori de a-și îmbunătăți practica.  

În multe țări din întreaga lume, tineri de 15 ani participă la „Programul pentru evaluarea internațională 
a elevilor” (PISA). Este un studiu la nivel mondial realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE) în țările membre și non-membre ale performanței scolastice a elevilor școlari în 
materie de matematică, știință și lectură.  
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Analiza PISA, în raportul lor oficial despre SUA, sugerează că o implementare cu succes a 
standardelor de bază comune ar produce câștiguri semnificative de performanță și în PISA. Importanța 
modelării în standardele liceale din SUA a influențat deja dezvoltatorii evaluărilor la scară largă din Statele 
Unite. Dacă mai mulți elevi lucrează la mai multe și mai bune sarcini de modelare decât o fac astăzi, atunci 
se poate aștepta în mod rezonabil îmbunătățirea performanței PISA. Ceea ce este de remarcat este faptul 
că, în timp, scorurile din Finlanda au scăzut considerabil. Poate că nu totul este bine cu sistemul finlandez 
de învățământ. Între timp, America progresează, dar încet. Educația este gratuită în America pentru fiecare 
copil, indiferent de statutul sau socio-economic sau de mediul lor. Majoritatea școlilor angajează profesori 
de înaltă calificare și foarte eficienți. Se pune accent pe un curriculum larg și variat care acoperă științele, 
artele și literatura. Au adăugat probleme sociale în programa, cum ar fi prevenirea consumului de alcool și 
droguri, reducerea stresului și relaxare, precum și condiția fizică Profesorii creează acum sarcini 
matematice cu cerințe cognitive superioare, folosesc situații din lumea reală, le traduc în termeni matematici 
și interpretează aspecte matematice în problemele din lumea reală. 

Există câte un exemplu pe care îl putem lua din toate țările de succes : un curriculum bogat în 
tehnologie din Singapore, munca grea și tăria de caracter pe care sud-coreenii le pun în activitate, 
experiențele practice oferite de educația finlandeză, un program de formare a profesorilor asemănător cu 
Canada și o cultură confuciană de respectare a profesorului pentru ceea ce fac ca în China. Schimbarea este 
întotdeauna treptată, dar trebuie să fim conștienți de faptul că este necesară. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 
 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR: MURESAN MARIA-CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SINTEREAG-GPN-COCIU 

 
 Sistemul de învățământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele 

șiposibilitățile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul 
cerințelor dezvoltării sociale, sistemele de învățământ se modifică, ținzându-se spre modernizarea 
metodelor de predare, a conținutului, a formelor de organizare, precum și a formelor de colaborare, de 
cooperare dintre diferitele instituții educative. 

 Învățământul preșcolar trebuie să realizeze educația preșcolară având ca funcție majoră formarea și 
dezvoltarea personalității copilului în raport cu nevoile specifice vârstei, cu posibilitățile și dotările sale, în 
interesul său și al comunității sociale. 

 Relația pedagogică este o variabilă de relație umană cu înțelesul de interacțiune pentru 
atingereascopurilor educației, ca interacțiune ea funcționează într-o situație pedagogică, aceasta fiindu-i 
suport, încare se întâlnesc și se confruntă mai multe „forte” rezultate din comportamentul profesorilor și al 
elevilor, precum și din condițiile generale și specifice ale acțiunii educative. 

 Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituții”: școală, familie și societate 
atragedupă sine o mare colaborare și responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e important e că toate 
sunt direcționate și canalizate asupra copilului. 

 Faptul că micul preșcolar intră în contact cu mediul în care trăiește este ceva normal, însă faptul că 
în dezvoltarea lui sunt antrenați alți factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit. 

Cei trei termeni: grădinița, familie, societate defalcați ar arăta așa: 
 Grădinița 
 Grădinița este spațiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului orășean. 

Aicifiind foarte importantă funcția de socializare, de ieșire în lume de stabilire a apartenenței la un grup 
decongeneri. Pentru mediul sătesc, grădinița nu îndeplinește aceeași funcție, deoarece aici copilul dispune 
de o comunitate închegată, dar ea are un important rol de asigurare a unui start școlar bun. Totuși și la sat, 
acolo unde copilul petrece foarte mult timp în grădiniță, funcția de socializare este foarte 
importantă.Grădinița răspunde deci unor funcții educative foarte diferite în funcție de mediul în care ea se 
află, deaceea poate că și curriculum educativ ar trebui să poată tine seama de aceasta. “Acasă” la grădiniță!  

 Școala 
 Este o instituție care oferă servicii educaționale, transmite cunoștințe, dezvoltă abilități, 

formeazăcompetente, norme, valori recunoscute și acceptate social. Ea funcționează într-o comunitate 
alcătuită dinmai mulți factori de educație, care au la rândul lor o ofertă educațională: familia, autoritățile, 
organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, politie, biserică etc. 

Familia 
 În familie, fiecare membru este special, are rolul său și în raport cu ceilalți își constituie o 

identitatespecifică. Aici sunt valorizate diferențele pentru că fiecare este important și indispensabil. Familia 
însășiexistă și se structurează prin caracteristicile membrilor ei, ea evoluează împreună cu aceștia, 
integreazăschimbările din viața lor și se lasă modificată de fiecare membru al ei. Familia, pentru copil, este 
reprezentată de acei oameni cu care locuiește în același spațiu și care participă la satisfacerea nevoilor lui, 
dar și de oamenii importanți pentru părinți în al căror spațiu copilul merge des și unde are tabieturile sale. 
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 Casa copilului este mediul în care copilul creste și se dezvoltă în siguranță, este locul de odihnă și 
retragere, locul explorării și al construcției de sine. Casa este un „corp matern”, un spațiu intim pe care 
copilul nu-l împarte decât cu oameni foarte apropiați afectiv, care își lasă amprenta asupra devenirii lui: 
părinții, frații și bunicii. Toți ceilalți vin și pleacă străduindu-se să deranjeze cât mai puțin. Copilul însă nu 
ezită să-și aproprie spatii și să-și creeze obiceiuri în casele oamenilor apropiați cu care el stabilește legături 
afective: așa se întâmplă cu casa bunicilor, mătușilor și a altor rude. 

Societatea 
 Prin participarea în societate copilul reușește să pășească dincolo de „pragul casei” în condiții de 

siguranță. El se află printre semeni, dar care nu sunt și intimi. Aici relațiile sunt mai puțin afectivitate și 
audetașarea unei comunicări sociale. Este un spațiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine 
mairealistă (care nu este prea încărcată de afectiv) și poate stabili relații pe care el însuși să le gestioneze. 
Tot prin societate, copilul poate adera la un model de grup, poate obține opusul individualității: starea 
deapartenență. Comuniunea cu ceilalți asemenea, colectivitatea îi oferă omului forță, stabilitate, siguranță.  

 Parteneriatul grădiniță – familie - societate se referă la construirea unor relații pozitive între familie, 
grădiniță și comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra 
copiiloratunci când aceștia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinții și membrii comunității. Activitatea cu 
părinții ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din grădiniță, poate deveni 
un start bun pentru a crea părinților respectul de sine, încredere în competențele lor, făcându-i mai buni. 
Copiii caută modele în părinții lor și în membrii societății (actori, sportivi, etc), iar aceștia, la rândul lor vor 
să crească mici genii. 

 O bună colaborare și comunicare între familie și grădiniță este necesară, dar nu este suficientă pentru 
buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în jurul nevoii pe 
care o are copilul de a fi în societate. 
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EDUCAȚIA ÎNCEPE ÎN FAMILIE 
 

EDUCATOARE: MIHĂILĂ MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „COSTACHI S. CIOCAN” 

 COMANESTI, JUD. BACAU 
  

„Diploma celor șapte ani de-acasč ai copilului exprimă calificativul părinților." Valeria Mahok 
 
 Oare care părinte nu și-ar dori să primească calificativul „excelent” sau cel puțin „foarte bine” pentru 

buna putare a copilului său în toate contextele sociale? 
 Cu siguranță orice părinte și-ar dori asta. Nu ar fi doar mândru de copilul/copiii lui, ci ar avea 

sentimentul împlinirii la standarde înalte a unei misiuni ca părinte, cea cunoscută sub genericul: „cei șapte 
ani de-acasă", o responsabilitate majoră. 

 De noi, părinții, depinde ca adolescentul, tânărul și adultul de mâine să-și asume în acești primi ani 
ai copilăriei toate componentele unei bune creșteri, deși copiii sunt incluși în diverse fonne educaționale 
încă de la vârste mult mai fragede. Sunt părinți care cosideră că, odată ajunși la vârsta preșcolară, educația 
copilului revine școlii, dar de fapt ea se împarte între familie și dascălii din școală. Familia este mediul în 
care se învață normele de conduită, este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, 
cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conștient, iar vârsta primei copilării este esențială 
în conturarea și achiziția normelor unui comportament social corect. Școala și alte medii educaționale nu 
pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie. 

 Citadela adevăratei educații, focarul și școala umanității este familia, unde mama începe opera 
educativă, asigurînd cu deosebire educația inimii și cultivarea virtuților morale, care formează podoaba 
omului, a cetățeanului și a patriotului. Numai atunci, când este prezentă opera familiei, școala poate devein 
mijlocul eficient pentru educația copilului. 

 Ideea de mai sus hparține pedagogului elvețian și reformator al educației, Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827). Tot el spunea: „Lăsați copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se 
ridice, să se înșele. Nu folosiți cuvinte când acțiunea, faptul însuși, sunt posibile.'' Astfel, acesta susține 
ideea de autodezvoltare a forțelor din om, potrivit căreia, fiecare aptitudine are tendința de a se dezvolta, 
de a ieși din starea de inerție și de a devein o forță în acțiune. 

 Fără să ne îndepărtăm de sensul didactic, pedagogic pe care îl poate avea acest mesaj și ținând seama 
de evoluția societății, când mama nu este singura responsabilă de educație a copilului, să ne aducem aminte 
adevărul celor „cei 7 ani de-acasă", din zilele noastre. 

 În educația copilului, la orice vârstă, este nevoie atât de mama cât și de tată. „Buna creștere nu este 
un standard general. Ea are forma pe care noi, părinții, i-o dăm. Un copil are nevoie de amândoi părinții, 
are nevoie de ei să-i simtă lângă el tot timpul, să-l mângâie, să-l îmbrace, să-l schimbe și să-l ocrotească. 
Atât mama cât și tata sunt pentru el foarte importanți, sunt modelel lui și de cele mai multe ori copiii își 
imită părinții. Ca părinți trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. 
Când ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia tmei legături solide între noi și el. Noi pătrundem 
în lumea lor, iar ei într-a noastră Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii Ie preiau prin imitație 
și învățare, și climatul socio-afectiv, în care se exercită influențele educaționale, reprezintă primul model 
social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de 
comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Este de maxima importanță ca părinții 
să fie un exemplu pentru cei mici în a învăța: 

 • să-si poată evalua obiectiv poziția în raport cu o situație; 
 • să știe să își susțină părerile și să-și apere interesele fără a deranja pe cei din jur; 
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 • să fie atent și implicat în ceea ce se întâmplă înjur, ca să poată evita situațiile cu potențial periculos 
și să poată oferi un ajutor la timp cuiva; să știe să piardă, dar și să câștige cu eleganță. 

 Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului 
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Iată zece reguli esențiale propuse de aceștia: 

 • Învață-l să se poarte frumos! 
 • Stabilește și impune reguli și limite în comportamentul copilului! 
 • Comunică cât mai mult cu el! 
 • Învață-l să iubească lectura și cărțile! 
 • Lasă-l să se bucure de copilărie! 
 • Nu abuza în niciun fel de copil! 
 • Învață-l să-și exprime emoții și sentimente! 
 • Învață-l să spună mereu adevărul! 
 • Petrece cât mai mult timp cu micuțul tău! 
 • Iubește-l necondiționat și arată-i zilnic asta! 
 Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și caldă afecțiune în concordanță cu etapa de 

dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forțelor lui, 
oferindu-i și cerându-i numai ce nu-i depășește capacitatea de înțelegere. 

 Fiecare copil este unic, nu seamănă cu alți copii, nici măcar cu părinții lui nu seamănă atât de mult 
pe cât se crede. Pentru a nu avea un copil frustrat și neîncrezător în forțele lui, nu trebuie criticat în 
permanență și nu trebuie comparat cu alți copii. El este EL și atât. Nu se aseamănă cu nimeni. Are calități 
care trebuie puse în valoare, dar și defecte pe care trebuie să încercăm să le corectăm. 

 Pntru a reuși ca părinți, copilului să nu i se impună niciodată să facă lucruri pe care părinții ar fi dorit 
să le facă și nu au reușit. Ei trebuie lăsați să-și aleagă singuri calea, să-și împlinească propriile visuri, iar 
părinții trebuie să le fie oricând alături 
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STAI ACASĂ, ÎNVAȚĂ, JOACĂ-TE ȘI FII FERICIT! 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MUREȘAN IOANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25, ORADEA 
 
Să lucrezi cu cei mici este, în egală măsură, o provocare de care ai parte zi de zi, o sursă de energie, 

cât și o responsabilitate uriașă, pe care trebuie să ți-o asumi cu multă siguranță. Stim cu toții că profesia 
noastră se bazează pe interacțiunea directă cu preșcolarii, interacțiune educatoare- copil. Dar ce te faci când 
vremurile nu te mai lasă să fucționezi așa cum știi și cum ai fost învățat? Mergi înainte, te adaptezi noii 
situații. 

 Am început oarecum neîncrezătoare această activitate de predare on-line, considerând că la nivel 
preșcolar, va fi greu de realizat. Eram conștientă, de asemenea, că voi avea nevoie de ajutorul, de sprijinul 
părinților, fără de care nu aș fi putut să fac nimic. Dar, am mers înainte, ne-am adaptat și am dat noi valențe 
noțiunii de învățare. Mai mult ca oricând am învățat unii de la alții. De la copii am învățat despre răbdare, 
curaj și am descoperit în ei o forță nemărginită de a face față noii situații și de a merge înainte, chiar dacă 
au fost nevoiți să renunțe la toate lucrurile pe care le iubeau: întâlnirile cu prietenii, joaca în parc, vizitele 
la bunici, orele petrecute la grădiniță. De la părinți am învățat despre implicare, de la coplegi am învățat 
despre susținere și de la toți am învățat despre încredere și speranță. Ne-am spus cu toții, că la un moment 
dat, Totul va fi bine!  

Am învățat să dăm alte forme regulilor și normelor pe care le primeam zi de zi și le-am colorat cu 
zâmbete de copii. Poate nu a fost cel mai ușor mod de a preda, dar cu siguranță am făcut lucruri frumoase 
împreună. Copiii au fost dornici să vadă în fiecare zi ce le-am pregătit. Au lucrat și s-au jucat foarte frumos 
și au făcut cu multă dragoste și implicare activitățile propuse. Poate că aceste vremuri ne-au ținut fizic la 
distanță de copiii noștri, dar cu siguranță ne-au unit și ne-au apropiat mai mult. Poate că ne-ar fi fost mai 
ușor drumul fără aceste încercări, dar cu siguranță am devenit mai pricepuți, căutând zilnic noi metode și 
mijloace de a transmite copiilor activitățile. 

În continuare, am să vă prezint temele unei săptămâni desfășurată în online, activități propuse copiilor 
din grupa mea. Săptămâna s-a numit ,,Stai acasă, învață, joacă-te și fii fericit!’’, săptămână în care ne-
am propus să ne amintim și să sistematizăm un pic și cunoștințele în limba engleză. Am postat pe grupul 
de Wapp al părinților și pe pagina de Facebook a grădiniței, următorele mesaje pentru fiecare zi a 
săptămânii: 

Luni: Activitate integrată DȘ+ DOS 
 ,,Bună dimineața! Good morning! Astăzi vă rugăm să ascultați ,,Povestea copiilor curajoși/ The story 

of the brave kids ‘’ (în limba română și în limba engleză). Este o poveste scrisă special pentru voi, deoarece 
voi sunteți adevărații noștri eroi. Apoi, vă propunem un exercițiu (pentru încrederea în sine): așezați în fața 
oglinzii spuneți tare și cu toată convingerea, cum sunteți voi? De ex: Sunt frumos! Sunt deștept! Sunt 
puternic! Sunt bun!Dacă doriți, puteți să spuneți și în limba engleză: I’m smart! I’m beautiful! I’m amazing! 
Așteptăm filmulețele voastre. Have a nice day!’’ 

Copiii au ascultat povestea, poveste în care s-au descoperit pe ei, înainte și în perioada pandemiei și 
au trimis filmulețe cu exercițiul din fața oglinzii. La finalul zilei, am realizat un colaj cu filmelețele primite, 
colaj care a început astfel: ,,Mesajele voastre, le-am pus în baloane colorate și le-am înălțat la cer. De acum, 
nimeni și nimic nu se va putea atinge de ele. Veți rămâne puternici, frumoși, sănatoși, fericiți, Forever and 
Ever! 
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Marți: Activitate integrată DLC+ DEC 
 ,,O zi bună începe cu un gând bun! A good day starts with good thoughts! Astăzi, va fi despre 

recunoștință...Am pregătit pentru voi o poezie simplă și drăguță: ,,Îți mulțumesc/ Blessing’’. Dacă vă face 
plăcere, vă rugăm să o învățați, în care limbă doriți, iar apoi să faceți un desen un pic altfel. Conturați cu 
degetul într-o tăviță cu zahăr, sare, griș sau făină de mălai, elementele din poezie: soarele, copacul, munții, 
copilul. Suntem nerăbdătoare să vă auzim recitând și să vedem poze cu tăvițele- desenele voastre. Good 
luck with that! Kiss you all!’’ 

Preșcolarii au trimis filmulețe în care apăreau ei, recitând poezia și au trimis poze cu desenele din 
tăvițele lor. Am făcut aprecieri scrise fiecărui material primit. 

Miercuri: Activitate integrată DPM+ DOS (Activ. Practic gospodărescă) 
 ,,O zi frumoasă începe! Astăzi, este ziua concursurilor! A beautiful day begins! Today is competition 

day! Ați servit micul dejun? Dacă nu, pregătiți pentru azi sandvișuri amuzante/ funny sandwiches. Puteți 
folosi ce găsiți la mama prin frigider (șuncă, cașcaval, legume, etc). După ce ați mâncat copios, vă invităm 
să faceți puțină mișcare. Vă propunem un traseu aplicativ, folosindu-vă de obiecte pe care le aveți la 
îndemână prin casă (flacoane, mingi, coșuri, mese, scaune). Puteți fi cât de inventivi doriți! La finalul zilei, 
copiii care vor avea pozele cu cele mai multe like-uri, atât la sandviș, cât și la traseul aplicativ, vor fi 
premiați. Avem de oferit două diplome: una pentru cel mai bun Mini Chef și una pentru cel mai bun Sportiv. 
Succes! Have a great day!’’ 

Copiii au vizualizat modelul nostru de traseu aplicativ și modelele noastre de sandvișuri amuzante, 
iar apoi au făcut activitațile propuse. Ne-au trimis filmulețe cu trasee aplicative foarte ingenioase și poze 
cu sandvișuri tare hazlii. Seara, am contabilizat like-urile primite și am oferit diplome câștigătorilor. 

Joi: DȘ (Activitate matematică) 
 ,,Good morning little mathematicians! Bună dimineța, mici matematicieni! Știm cât de mult vă place 

matematica. Vă propunem azi cinci joculețe amuzante, folosind doar ce aveți acasă. Are you ready? 1. 
Sortează jucăriile din camera ta după culoare.(ex. mulțimea jucăriilor roșii, etc). 2. Amestecă șosetele tale 
și apoi formează perechi! Azi ai voie să faci puțină dezordine, însă nu uita să le așezi la loc. 3. Formează 
turnulețe din cuburi colorate respectând modelul dat în poze. 4. Așază atâtea clame de rufe câte îți arată 
cifra. 5. Scrie cifre folosind ce ai prin casă (bomboane, semințe, cereale, mărgele). Așteptăm să ne arătați 
prin poze cum v-ați jucat ,,de-a matematica’’ și prin videouri scurte cum spuneți culorile și numerele în 
limba engleză.’’ 

Vineri: DEC (Activitate muzicală) 
,,Good morning dear children! Today is family day! Astăzi este ziua familiei și o sărbătorim prin 

cântec și voie bună. Ce veți avea de făcut? What will you have to do? 1. Joacă-te pe melodia aleasă de noi, 
bătând ritmul cu linguri de lemn/ creioane, într-un castron din plastic sau o oală. Încercând, sigur pot să îți 
iasă ritmuri minunate! 2. Învață cântecelul ,,If you’re happy’’și fă mișcările adecvate. 3. Împărtășește cu 
noi poze cu familia ta de la diferite evenimente, activități sau momente petrecute împreună. Așteptăm 
filmulețe și poze. Let’s sing together!’’  

În concluzie, profesia aceasta vine la pachet cu o mulțime de provocări, pe care le poți depăși cu 
multă muncă, pasiune și implicare, dar vine la pachet și cu o mulțime de satisfacții, de care te poți bucura 
alături de copii.  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

 PROF. INV. PRIMAR – MUREȘAN LILIANA-DELIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU “ DEJ 
 

 Școala de acasă - școala altfel, a fost o provocare atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi, 

respectiv părinți . 

 În primele zile, având clasa pregătitoare, comunicarea s-a realizat cu părinții pe grupul de Whatsapp, 

Messenger, e-mail și chiar telefonic , unde au fost informați despre modul de desfășurare a activităților. Le-

am trimis fișe de lucru cu explicațiile necesare, pe care elevii le-au rezolvat și mi le-au retrimis. După 

verificarea lor, elevii au primit individual feedback și încurajări. Unii (părinți) au postat și scurte filmulețe 

în care au prezentat materiale legate de temele abordate. 

 Am observat că elevii au fost entuziasmați să lucreze, iar părinții i-au susținut și ajutat, au comunicat 

foarte mult cu ei și au observat reacțiile lor. 

 În perioada următoare, pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, am inițiat 

întâlniri online, utilizând aplicația TEAMS. Am stabilit orarul împreună cu părinții, încât fiecare copil să 

poată participa la activități.  

 A fost foarte important ca părinții să acorde sprijin permanent copiilor, respectiv învățătoarei în 

organizarea activităților, deoarece aveau nevoie de acces la internet de pe calculator/laptop sau telefon, 

pentru a putea participa online.  

 În situațiile în care unii dintre elevi, un număr redus, nu au avut acces la internet sau nu au avut acasă 

echipamentul necesar pentru a se putea conecta, au fost concepute fișe de lucru, s-au purtat discuții 

telefonice cu părinții și au fost încurajați să continue să lucreze. 

 În cadrul programului ,,Școala altfel“, am sugerat elevilor câteva idei de desfășurare acasă, împreună 

cu familia, a câtorva activități. Multora li s-au părut interesante, au postat fotografii și filmulețe cu 

materialele realizate. 

 Consider că această perioadă în care activitățile școlare s-au desfășurat în mediul online, a fost o 

experiență pentru toți factorii implicați, cu precădere pentru dascăli, care au trebuit să dea dovadă de multă 

creativitate pedagogică, pentru a face lucrurile ,,altfel“ . 
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 ,,GRĂDINIŢA DE ACASĂ” 
 

 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR.: MUŞAT MARIANA 
 G.P.P.: ,,RAZĂ DE SOARE”, URZICENI -IALOMIŢA 

 
 MOTTO: 
 ,,Eu sunt copilul,  
 Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 
 Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă 
 Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire,  
 Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare, pentru lume”. 
 (Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 
 
 Știm că trecem cu toții prin momente dificile și în ciuda unor sentimente de frică sau chiar panică ce 

duc la manifestări nu tocmai lăudabile, există și o anume frumusețe în astfel de momente. Învățământul on-
line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate, reprezintă o formă de 
învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, 
traditional, ,,față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de 
pandemie, când întregul sistem de învățământ, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest 
mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

 Nu numai la noi, ci aproape peste tot în lume – până acum profesorii din nici o țară nu s-au confruntat 
cu situația de a întrerupe cursurile la grădinițe și școli pentru o perioadă atât de lungă și de a desfășura 
activitatea exclusiv de la distanță. Și nici un educator, indiferent de cât de bun sau experimentat nu a fost 
pregătit pentru acest lucru. 

 Chiar dacă școala s-a închis la jumătatea lunii martie, procesul educațional a fost continuat imediat.  
 În primă fază, ținând cont de vârsta copiilor, la nivelul grădiniţei ,,Rază de Soare’’ne-am mobilizat 

pentru a răspunde solicitării autorităţilor de a nu opri procesul de educaţie, dar şi că unii părinţi trebuiau să 
lucreze de acasă și să aibă, în același timp, grijă de cei mici. Și atunci am construit un program plecând de 
la nevoile lor derulând activităţi on-line pentru preşcolari, sprijin real fiindu-le părinţii.Am vorbit cu fiecare 
familie în parte: unii aveau nevoie să-și știe copiii implicați în activități educaționale, cât mai mult pentru 
ca ei să poată munci, alții voiau doar să vorbească și să se consulte cu mine, alții aveau nevoie de materiale 
pentru a lucra cu cei mici.  

 După toate aceste consultări, am adaptat planificări de la o saptămâna la alta pe care le-am trimis 
părinților şi am reușit să ţin legătura cu fiecare părinte în parte şi toţi s-au arătat încântaţi de activităţile 
propuse pentru copii. Asta înseamna un pachet cu resurse educaționale și un ghid detaliat de folosire a 
materialelor didactice pentru fiecare activitate în parte. 

 O provocare pe care am avut-o la început a fost să încerc să-i sprijin pe părinții copiilor, de vârstă 
preşcolară care nu aveau posibilitatea de a se loga singuri pe un site, de a le oferi maerialele trimise necesare 
copiilor. Cei mai mulți dintre părinți au un program foarte încărcat și au resimțit o dificultate când acesta 
s-a încărcat și mai mult, la rămânerea copiilor acasă. 

 La început am derulat activităţi pe WhatsApp, la care părinţii au participat cu succes, iar apoi pe 
platforma digitală Kinderpedia, care este o platformă interactivă ce simplifică comunicarea dintre părinți și 
grădinițe în beneficiul copiilor. 

 Pentru derularea cu succes a activităţilor am urmărit , în egală măsură ca importanţă, interacţiunea 
în timp real care să permită comunicarea bidirecţională, colaborare cu editare şi partajarea documentelor şi 
resurse educaţionale digitale care să susţină predarea conţinuturilor, prezentări, fişe, imagini. 
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 Avantajul activităţii pe platforma educaţională este păstrarea legăturii permanente între mine-
educatoare şi copii, prin intermediul părinţilor, accesul la cunoştinţe în orice moment şi în orice locaţie, 
centrare pe copil , permiterea accesului la noile competenţe cerute de viaţa modernă . 

 Materialele pot fi personalizate , posibilitatea modificării informaţiei furnizate, accesibilitate,  
confort, flexibilitate , posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de 

download-uri efectuate de către părinţi. 
 Pentru a începe o zi cu voie bună în fiecare dimineaţă încărcam pe platformă Întâlnirea de dimineaţă 

cu salutul adresat atât mamicilor, cât şi copiilor, apoi activităţile planificate, grupate pe teme săptămânale, 
care să îi facă pe copii să se simtă destinşi şi cât mi aproape de mine şi de colegii de grupă, fără stres şi 
îngrijorări suplimentare în spaţiul casei. 

 Am desfăşurat activităţi liber alese, jocuri distractive, activităţi matematice, activităţi practice, am 
încurajat exprimarea liberă a copiilor prin artă şi desen şi mai puţin a competiţiei între copii, pentru a reduce 
presiunea psihologică a momentului.Am schimbat păreri şi idei cu părinţii şi am stabilit cu aceştia un 
program cât mai eficient pentru copii şi împreună am făcut ca timpul petrecut în casă să fie productiv şi 
distractiv pentru toţi.Am predat, am evaluat şi oferit feedbackuri copiilor şi părinţilor implicaţi , iar eu la 
rândul meu am obţinut feedbackuri de la părinţi. Am căutat, în mediul on-line, sӑ ofer aceeași educație de 
înaltă calitate și să îndeplinesc misiunea mea în contextul în care grădiniţa ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. 

 

 
 

 Grădiniţa educă, însă aceasta nu este un substituient al educaţiei de acasă. Grădiniţa nu trebuie privită 
ca singurul şi suficientul loc care îi asigură copilului ce are nevoie, însă părinţii, trebuie să ia parte la 
experienţa educaţională a micuţului, învăţându-l şi punând accent pe cizelarea lucrurilor învăţate la 
grădiniţă. În marea lor majoritate, părinții copiilor s-au declarat multumiți de modul în care grădiniţa noastră 
şi eu ne-am adaptat la mediul on-line- ,,Grădiniţa de acasă’’. 
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CUM NE ADAPTAM LA PREDAREA ONLINE? 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MUSCOI GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 

 
 Instituția care îi pregăteşte pe copii pentru viitor este școala. Sistemul educaţional trece printr-o 

schimbare fundamentală, datorată progresului tehnologiei, iar elevii, studenţii și profesorii sunt principalul 
motor al schimbării. 

 Competenţele de bază precum cititul, scrisul şi calculul matematic vor fi mereu importante, dar într-
o lume cu acces nelimitat la informaţii scrise sau audio-vizuale, elevii vor trebui să deprindă competenţe şi 
cunoştinţe noi. 

 Profesorii sunt şi vor fi un element crucial al procesului de educare, dar rolul lor se schimbă. Noile 
metode de lucru vor presupune ca profesorii să renunţe la rolul lor central şi să-şi asume poziţia de 
îndrumători. 

 Tehnologia ne obligă să ne adaptăm şi să înţelegem că școala online este viitorul educației noii 
generații. 

 Prin oferirea de informaţii într-un timp real, prin folosirea mijloacelor de evaluare specifice fiecărui 
domeniu şi accesul la resurse online pentru elevi, părinţi şi profesori în aceeaşi măsură, şcoala online va 
aduce îmbunătăţiri multiple şi substanţiale sistemului şi managementului educaţional, oferind beneficii 
vizibile. 

 O parte dintre acestea sunt reprezentate de înlesnirea şi îmbunătăţirea comunicării părinte – 
profesor/instituţie, elev – profesor, profesor – profesor, profesor – conducere şi profesor – părinte, de 
îmbunătăţirea fluxului informaţiei, a productivităţii şi a organizării, de centralizarea într-un mod mult mai 
facil şi facilitarea accesului atât părinţilor cât şi elevilor la multitudinea de date din procesul educaţional şi 
automatizarea proceselor de rutină. 

 Școala online va fi un sistem avansat, care prin intermediul aplicațiilor pe care le va îngloba, va 
cuprinde cele mai bune metode și practici folosite pentru obținerea unor rezultate performante, din diversele 
domenii de studiu ale instituțiilor educaționale.  

 Pe fundalul pandemiei, care a dus la închiderea neașteptată a școlilor, am fost provocați să ne 
familiarizăm cu acest sistem și să ne adaptăm rapid noului mod de predare. Cu multă determinare, am 
încercat să căutăm cele mai eficiente instrumente online, accesibile tuturor elevilor din clasele la care 
predăm. Astfel, am reușit să facem progrese împreună și, mai mult decât oricând, am desfășurat o activitate 
susținută încurajând elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Predarea online necesită mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru 
profesori. Chiar dacă nu a putut fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele au 
putut fi organizate online, cu motivație și cu răbdare, mulți dintre noi am demonstrat că oricât de anevoios, 
procesul este fezabil. Succesul unui astfel de demers ține mai întâi de toate de o pregătire profesională și o 
planificare cât mai bună.  

 Fiecare profesor trebuie să își creeze propriul kit de educație online pe care să-l testeze și să-l 
îmbunătățească și în viitor. 

 Primul pas pentru stabilirea calendarului online și modul în care se va comunica cu elevii este 
organizarea unor „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe platforme specializate. 

 Pentru a fi cât mai eficienți, la ciclul primar, învățătorii trebuie să comunice pe canalul prestabilit cu 
părinții sau cu elevii, orarul și modul de derulare a orelor. Se poate pregăti și împărtăși un program 
săptămânal cu intervalele orare în care se vor organiza întâlnirile online, pe teme. 
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 Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe 
laptop/calculator/tabletă sau telefon, pentru a putea participa online. 

 Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, trebuie identificate de mai multe 
tipuri de resurse: o platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii; aplicații sau platforme 
de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori 
și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea profesorului; resurse și 
aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă de prezentări, 
lecții, fișe, imagini și clipuri care se pot folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru 
acasă. 

 Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul 
învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți. 

 Profesorii pot lucra și cu părinții în această perioadă pentru educația celor mici. Ei pot veni cu 
instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În felul acesta se pot dezvolta 
relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza mai mult cu efortul unui cadru 
didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot explora împreună cu copiii diferite 
platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la adulți. 

 Adaptarea la acest tip de predare încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 
materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care sunt mai 
familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă din cunoștințele lor cu cei care 
au nevoie de sprijin. 

 Curiozitatea elevilor, eficiența instrumentelor de predare, flexibilitatea orarului, șansa de a cunoaște 
elevii în situații noi, posibilitatea de a înregistra lecțiile și oportunitatea de învățare pentru profesori sunt 
alte avantaje ale învățării online.  

 Dintre punctele slabe ale „școlii de pe net” putem enumera: imposibilitatea tuturor elevilor de a 
participa la lecțiile online, limitarea contactului uman, dificultatea de a cunoaște încărcarea reală cu teme a 
elevilor acolo unde nu există comunicare între colegii profesori, riscurile tehnice. 
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EDUCAŢIA DE IERI, AZI ŞI DE MÂINE 

 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PALATUL FERMECAT” 

REŞIŢA 
PROF. ÎNV. PREŞC. ADINA MUSTEŢA 

 
Generația nouă este definită de cuvântul „altfel”. Iar altfel înseamnă în primul rând un acces la 

tehnologie fără precedent. Şi pentru că tehnologia este o parte atât de importantă din viețile noastre (copiii 
de azi se joacă mai degrabă pe computer decât în curtea școlii, 90% dintre noi folosim Internetul, 20% au 
postat, la un moment dat, online filmulețe în care ei sunt starurile, 83% dorm cu telefoanele lângă ei, 
principala sursă de știri şi de informații este Internetul) este firesc să aibă şi efecte adverse. Unii cercetători 
susțin că toate gadget-urile care ne înconjoară ne afectează intelectul; alții afirmă că atâta timp cât 
tehnologia ne exersează mințile şi ne furnizează din ce în ce mai multe informații, trebuie să ne 
îmbunătățească abilitățile cognitive.  

Educația digitală a devenit în ultimul timp una dintre preocupările prioritare ale învățământului 
românesc, prin impunerea alfabetizării și a comunicării digitale pentru orice participant la procesul 
instructiv-educativ. Integrarea și utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în procesul educațional nu mai 
este văzută ca o mișcare avangardistă, ci ca o necesitate. La nivelul întregii lumi, se observă transformarea 
conținutului cultural într-o formă digitală, favorizând accesibilitatea la produse educaționale oricui, oriunde 
și oricând. Învățământul virtual a devenit un fenomen în industria românească în ultimii ani, iar efectele 
sale pe termen scurt, mediu și lung ar trebui evaluate mai atent. 

Tehnologia modernă a devenit omniprezentă în viața tinerilor, influențând-le dezvoltarea, viața 
socială şi academică, fiind evident că manipularea tot mai accentuată a tehnologiei moderne şi accesul la 
Internet vor avea o altă greutate în anii ce vor urma. 

Dezvoltarea tehnologiei ne-a ajutat să ne atingem scopurile într-un mod eficient, iar accesul 
informației este la un click distanţă pentru toți locuitorii planetei. Tehnologia radio s-a dovedit a fi o piatră 
de hotar majoră, pentru că nu necesită prezenta fizică a profesorului şi a elevului pentru a schimba 
informații. Televiziunea – un mod de comunicare pentru a face procesul educativ mai ușor şi mai elegant a 
fost una dintre metode ce nu era doar audio, având şi imagini care arătau cum se făceau lucrurile.  

Astăzi, procesul nu este limitat doar la sala de clasă, iar dacă ar fi să comparăm metodele tradiționale 
de învățare cu cele noi, descoperim o schimbare semnificativă nu doar în metode, ci şi în abordarea 
dobândirii cunoștințelor şi informațiilor. Însă ambele moduri de predare - învățare (convențional şi inovativ) 
au propriile lor avantaje şi dezavantaje. 

Evoluția tehnologiei, aplicațiile social media, site-urile specializate oferă posibilitatea menținerii 
tuturor în relație cu orice sursă în timp real. Acesta este momentul optim să acceptăm instrumente şi metode 
noi, dar fără a renunța la cele tradiționale, întrucât ele reprezintă baza tuturor dezvoltărilor, fiind și cele care 
reprezintă fundamentul ce au dus la civilizația digitalului. Încrezători în competențele lor digitale, elevii 
pot avea falsa impresie că acestea le vor fi suficiente pentru a fi în acord cu cerințele din piața muncii. 

 Școala va demonstra că transpunerea competențelor la nivelul social, al integrării în viața socio-
economică presupune un efort de educație susținută şi structurată. Indiferent de rolul pe care îl ocupă în 
relația de formare a elevului, este pentru prima dată când educatorul știe și ar trebui să poată valorifica 
avantajele și dezavantajele creșterii cu și în digitalul emergent! Gândirea noilor generații de educatori, a 
primelor generații de profesori nativi digitali este de așteptat să fie diferită, pentru că raportarea lor la 
realitate a fost mereu dublată de virtualul impus de tehnologie. Dacă toți educatorii din generațiile anterioare 
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au avut motive să fie surprinși de imperialismul rapid al noilor tehnologii, fiind rezervați în utilizarea ei, 
pentru generațiile actuale de copiii nu vom mai avea justificarea necunoașterii sau a surprizei. 

Urmare a introducerii noilor tehnologii în sistemul de educație, mediul educațional a beneficiat de 
multiple modificări: la nivel unităților școlare s-a asigurat infrastructura necesară, la nivelul personalului 
didactic s-au dezvoltat programe de formare pentru contextul folosirii tehnologiei în școli, la nivelul 
curriculum-ului s-a urmărit transformarea lui în acord cu noile surse ale conținuturilor educaționale 
specifice acestei etape. Cu toate că nu există o metodologie specifică de utilizare a noilor tehnologii pentru 
a obține beneficii maxime pentru învățare şi educație, unele lucrări se analizează principalele efectele: prin 
raportare la modurile în care tehnologia poate fi utilizată în actul instructiv-educativ, prin raportare la 
creșterea calității activităților școlare și la rentabilizarea acestora și prin raportare la dezvoltarea 
competențelor tehnologice, informaționale și digitale ale elevilor.  

Transformarea erei digitale a impus, favorizat și îmbunătățit accesul la resurse NTIC (noile tehnologii 
ale informației şi comunicațiilor) în școli, cercetarea desfășurată ne-a demonstrat că există diferențe 
semnificative între acestea, în funcție de mediul în care funcționează, urban sau rural, în detrimentul celor 
din urmă, cărora încă le lipsesc dispozitivele tehnologice de bază. 

Noile tehnologii în cadrul politicilor se impun a fi înțelese exclusiv prin rolul lor de instrumente ale 
învățării astfel încât relația dintre „galaxiile mijloacelor care au caracterizat fiecare etapă istorică să devină 
una firească, înțelegându-se imposibilitatea dominării unora asupra altora. Tabletele au aceeași valoare pe 
care au avut-o în istoria școlii tăblițele de lut, de grafit, caietul cu diversele sale liniaturi. O asemenea 
înțelegere va fi capabilă să genereze atitudini mereu favorabile continuității procesului de formare la nivelul 
generației, între generații și între secole și milenii. 

Educația, ca fundament al culturii și sursă valorică a civilizației rămâne singurul garant al armoniei 
necesare dezvoltării persoanei, grupurilor colectivităților indiferent de mărimea lor. 

Managementul școlii, valoarea lidership-ului caracteristic acesteia devin resurse importante pentru 
dimensiunea educativă a organizațiilor școlare, în măsura în care este înțeles corect raportul dintre resursele 
umane și materiale, dintre competențele și valorile promovate în perioadele de formare. 

Mijloacele singure nu vor putea niciodată să aducă rezultate întrucât ele vor fi permanent înglobate 
stagiilor, obiectivelor, metodelor specifice activităților concordante posibilității utilizatorilor - profesori, 
elevi. Preocuparea excesivă pentru dotări cu noi tehnologii poate genera trecerea în plan secund a 
preocupărilor cerute de utilizatorii acestora. Mereu va fi mai important să știm pentru ce, cu ce efect, este 
folosit mijlocul decât prezența acestuia în activitățile școlii. Însăși atitudinea conducerii școlii față de 
mijloace generează comportamente favorabile ori nefavorabile în plan educativ. Când mijloacele sunt mai 
importante decât utilizatorii, rezultatele nu se vor apropia niciodată de nevoia valorificărilor intensive. 
Creativitatea profesorului, a colectivului de formatori ai școlii a fost în toate „erele tehnologice importantă 
inclusiv pentru tehnologie. 

Păstrarea încrederii în potențialul digitalizării mijloacelor didactice depinde de corecta înțelegere a 
decidenților şi actorilor procesului. Aceștia rămân singurii răspunzători pentru păstrarea condiției școlii, a 
rolului ei în relația omului cu tehnologia nouă, sortită să fie mereu mai nouă! 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF.INV.PREȘC. MUREȘAN DOINA MARIA  

 GRĂDINIȚA P.P. STEP BY STEP NR.12 ALBA IULIA 
 
Starea de urgență a provocat un experiment social în domeniul educației. Forțați să rămânem tri luni 

în casă, atât noi, cadrele didactice cât și copiii ne-am mutat în mediul online. Acesta este viitorul, este era 
tehnologiei, era digitală, însă lucrurile acestea ar trebui dozate.  

Sperăm ca această perioadă să treacă și să le lăsăm copiilor libertatea de a îmbina activitatea online 
cu jocul în aer liber, să se joace cât mai mult, pentru că jocul este o formă de a dezvolta creativitatea, de a 
fi echilibrat. 

Voi prezenta o planificare pe o săptămână din această perioadă de izolare. 
Grupa: mare – Voiniceii 
Tema anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă? 
Proiect tematic: Să descoperim lumea prin experimente 
 

Data Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitatea metodică 

Luni 
18.05.2020 

 Anunțarea 
temei 
săptămânale: 
Să descoperim 
lumea prin 
experimente 
 
 
 
„Experimente 
pentru acasă – 
Oul 
cauciucat” 
 
 
Momente de 
mișcare – 
Gimnastica de 
înviorare – Ne 
învârtim 
 

-să manipuleze 
obiecte specifice 
realizării unui 
experiment; să îşi 
însuşească etapele 
parcurse în 
organizarea unui 
experiment; să 
cunoască reacția 
chimică; 
-să ceară ajutor 
părinților, pentru 
realizarea sarcinilor 
de lucru la care 
întâmpină greutăți; 
- să execute mișcări 
ce vizează 
principalele grupe de 
mușchi; să adopte o 
ținută corecta în 
poziții statice și în 
mișcare 

Anunțarea temei săptămânale și a temei de discuție cu copiii pe 
săptămâna în curs 
 
YouTube: Experimente pentru acasă – Ouă” 
https://www.youtube.com/watch?v=M-AeWu2evjo 
 
YouTube: Gimnastica de înviorare – Ne învârtim  
https://www.youtube.com/watch?v=Dy9_dagioBE&list=PL1oiqZIQ-
9wdfr00WKAJ4F2G2iHgghyY2 

Marți 
19.05.2020 

 „Experiment 
școlar 
germinare 
fasole” 
 
 
 
 
Momente de 
mișcare – 
Welcome to 

- să observe pe 
parcursul mai multor 
zile evoluţia unei 
plante de la stadiul de 
sămânţă până la cel 
de plantă matură 
 
- Să-și consolideze 
calitățile motrice 
executând exerciții 
pe fond muzical 

YouTube: Experiment școlar germinare fasole 
https://www.youtube.com/watch?v=iWEM23hmUQw 
 
 
YouTube: Welcome to My Gym 
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4 
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My Gym 
 

Miercuri 
20.05.2020 

 ”Experiment 
– Porumbul 
săltăreț” 
 
  
 
 
 
Momentul de 
mișcare – 
Dacă vesel se 
trăiește  

- să îşi însuşească 
etapele parcurse în 
organizarea unui 
experiment; să 
cunoască reacția 
chimică – apă, 
bicarbonat de sodiu, 
oțet și boabe de 
porumb 
 
- Să cunoască și să 
aplice regulile de 
igienă personală; 
- Să execute corect 
exercițiile sugerate în 
filmuleț 

Vizionare filmuleț pe You Tube: ”Experiment – Porumbul săltăreț” 
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w 
 
 
Vizionare filmuleț pe You Tube: Dacă vesel se trăiește  
https://www.youtube.com/watch?v=YtqTNuveLig 

Joi 
21.05.2020 

„Experiment 
pastila 
efervescentă – 
Furtuna în 
pahar” 
 
 
Momentul de 
mișcare:  
„Zumba kids 
with Yana – I 
am your funny 
gummy bear”  

-Să creeze imagini 
din piesele de Lego, 
mozaic; 
 
 
 
-Să-și formeze o 
ținută corectă 
executând mișcări 
motrice de bază 

YouTube: Experiment pastila efervescentă – Furtuna în pahar  
https://www.youtube.com/watch?v=T6_L2TNIBeA 
YouTube: I am your funny gummy bear 
https://www.youtube.com/watch?v=-rib_h8ZE_4 

 Vineri 
22.05.2020 

 Experiment 
„Piperul 
fricos” 
 
 
 
 
 
 
Momentul de 
mișcare: Ne 
jucăm pe 
Elipsă 
 

Să aprecieze în 
situaţii concrete 
unele 
comportamente şi 
atitudini în raport cu 
norme prestabilite şi 
cunoscute; să 
cunoască regulile de 
circulație 
 
Să fie apt să utilizeze 
deprinderile motrice 
însuşite în diferite 
contexte; 
 

1. YouTube: Piperul fricos 
https://www.youtube.com/watch?v=868sEOgcaqg 
 
 
 
YouTube: Listen and move 
https://www.youtube.com/watch?v=j24_xH5uvdA 
 

 
 
Bibliografie: 
• Curriculum pentru educaţie timpurie, MEN, 2019 
• Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează 
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ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASA! EDUCATIE FARA FRONTIERE! 

 
PROF. INV. PRIMAR EUGENIA MURESAN 

ŞCOALA GIMNAZIALA „IACOB SI IOACHIM MURESANU”, 
REBRISOARA 

 
„Şcoala Altfel” este cuprinsă în structura anului şcolar printr-o săptămână dedicată unor activităţi cu 

caracter extraşcolar prin care se urmăreşte, în general, realizarea unor sarcini practice de către elevi, prin 
care aceştia să înveţe lucruri noi, care să le fie de folos atât în activitatea şcolară cât şi în viaţă. Pe de altă 
parte se urmăreşte acumularea unor cunoştinţe într-un cadru informal ancorat în realitatea de zi cu zi. 

Anul 2020 nu a fost prielnic desfăşurării unor astfel de activităţi, datorită pandemiei determinate de 
virusul COVID-19, care a fost cauza restricţionării tuturor activităţilor sociale şi implicit a relaţionării între 
oameni. În acest context şi procesul educaţional nu s-a desfăşurat după cum era programat. Activităţile 
şcolare nu s-au mai desfăşurat în incinta şcolii iar cele extraşcolare nu au putut fi realizate în afara acesteia, 
în comunitatea locală din care fac parte elevii sau în alte comunităţi. Cu toate acestea, pentru că educaţia 
nu are frontiere, activităţile educative au continuat on-line inclusiv când a fost vorba de „Şcoala Altfel”. 
Într-un astfel de context a fost important: 

 Să ţinem permanent legătura cu elevii prin mijloacele on-line. Având la dispoziţie mijloacele 
moderne de comunicare ne-am putut vedea şi am putut face schimb de informaţii; acest mod de comunicare 
s-a realizat atât între cadre didactice - elevi – părinţi cât şi între elevi, noi profesorii încurajându-i să schimbe 
informaţii utile on-line între ei, cu activităţile pe care le realizează. 

 Şcolarii au primit încurajări să rămână acasă şi să desfăşoare activităţi în familie; de aceste 
încurajări au beneficiat inclusiv restul membrilor familiei. 

 Şcolarilor le-au fost oferite câteva alternative de petrecere a timpului liber şi de relaţionare cu cei 
de acasă, care să le dezvolte totodată anumite competenţe şi abilităţi, prin trăirea unor experienţe utile, 
practice, instructive, dar şi atractive. 

În acest spirit unele dintre activităţile derulate de micii mei şcolari care corespund obiectivelor unei 
„Şcoli Altfel” au fost: 

 Amenajarea acasă a unui spaţiului pentru lectură - s-a pus accentul pe organizarea unui colţ de 
lectură, a unei mici biblioteci cu cărţile specifice vârstei din biblioteca familiei; şcolarii au făcut un inventar 
al cărţilor din biblioteca familiei care corespund vârstei lor şi le-au organizat într-un mic colţ al bibliotecii. 

 Activitate culinară - ajutaţi de părinţi, de bunici şi în unele cazuri de fraţii mai mari, şcolarii au 
pregătit produse culinare; au fost încurajaţi beneficiind de experienţa celor mari să pregătească reţete cu 
elemente tradiţionale/specifice familiei lor; 

 Jocuri de societate în familie - şcolarii au fost încurajaţi să înveţe în familie jocuri educative 
precum Şahul, Moara, Nu te supăra frate, Domino etc.; 

 Activitate de creaţie - elevii au fost încurajaţi să realizeze fotografii cu activităţi şi personaje din 
curtea şi grădina familiei şi să le ordoneze pe categorii; au rezultat frumoase albume cu plante de casă, de 
curte şi grădină, cu unelte agricole, cu diferite animale şi păsări, precum şi cu diferite activităţi gospodăreşti 
(udatul florilor, prăşit şi curăţat de buruieni, hrănirea animalelor de companie şi a animalelor de curte); 

 Activitate de grădinărit - şcolarii au pregătit ghivece, au semănat seminţe de diferite flori şi legume 
iar în unele au replantat florile care existau deja în număr mare în alte ghivece; 

 Activitate de salubrizare - elevii au depozitat selectiv deşeurile, în recipientele de colectare a 
deşeurilor, rezultate în urma curăţării casei, curţii şi a grădinii precum şi a preparării şi consumării 
alimentelor. 
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Lecţii învăţate şi beneficii. În urma derulării unui astfel de program în aceste condiţii am învăţat că 
susţinerea familiei în aceste activităţi este foarte importantă iar colaborarea cu familia chiar funcţionează, 
întărindu-se legătura dintre cele două instituţii - şcoală şi familie. Pe de altă parte, am învăţat împreună să 
folosim corect echipamentele electronice în prelucrarea, transmiterea şi recepţionarea informaţiei; am 
învăţat să respectăm intimitatea şi programul celorlalţi membri din familie. 

Prin participarea la astfel de activităţi reţinem că şcolarii au reuşit să socializeze mai bine cu membrii 
familiei pe aspectele educative, şi-au petrecut un timp de calitate cu familia, valorificând fiecare moment; 
au avut de asemenea sentimentul de a fi utili, de a răspunde nevoilor redescoperite în familiei, şi-au putut 
exprima sentimentele şi descoperi abilităţile, coeziunea fiind un element foarte important care s-a 
manifestat în aceste condiţii de toate părţile; a crescut de asemenea stima de sine prin cooperarea cu ceilalţi. 
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„ŞCOALA ALTFEL” S-A MUTAT ACASĂ 

 

PROF. INV. PRIMAR MURESAN GABRIELA  

SCOALA GIMNAZIALA COCIU 
 

Dacă, anul trecut, din cadrul Programului Național „Școala Altfel” nu puteau lipsi vizitele efectuate 

la muzee, la grădinile botanice sau zoologice, excursiile, unde elevii, însoțiți de profesori, puteau descoperi 

peisaje și locuri de poveste, anul acesta, datorită măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, activitățile 

extrașcolare s-au mutat acasă. 

Ingeniozitatea copiilor din ziua de astăzi continuă să surprindă. Alături de familie, folosind tehnologia 

modernă, elevii le-au putut demonstra profesorilor că „Școala Altfel” poate avea aplicabilitate în orice 

condiții, oriunde s-ar afla dacă în acest sens există voință și perseverență. Este și cazul elevilor de la Scoala 

Gimnaziala Cociu. 

„Deși Programul Național «Școala Altfel» este dedicat activităților extrașcolare, ni s-a părut 

important să păstrăm o continuitate și să menținem mediul educațional creat până acum prin lecții online, 

ținând permanent legătura cu elevii, încurajându-i și motivându-i să rămână acasă, dar să aibă un program 

zilnic de activități în familie. Le-am oferit astfel câteva alternative de petrecere a timpului liber și de 

relaționare cu cei de acasă, care să le dezvolte totodată anumite competențe și abilități, prin trăirea unor 

experiențe utile, practice, instructive, dar și atractive, nu oriunde, ci acasă, nu cu oricine, ci cu familia, nu 

singuri, ci sprijiniți de școală și de profesori. 

Fără să se abată de la învățătură, elevii au reușit să îmbine, în perioada 30 martie-4 aprilie, utilul cu 

plăcutul, rezultatele ingeniozității acestora fiind de-a dreptul uimitoare. Astfel, timp de cinci zile, dacă unii 

și-au îndreptat atenția spre activități ce țin de grădinărit (plantarea unor flori, tăierea viței-de-vie, 

curățarea/amenajarea curții, a grădinii), de bucătărie (prepararea de produse culinare), de amenajare a 

spațiului de acasă (amenajarea unui colț de lectură personalizat, realizarea unui inventar al cărților din 

biblioteca familiei), alții au realizat filmulețe cu mesaje motivaționale, au practicat jocuri de societate în 

familie și nu au trecut cu vederea peste activitățile creative de petrecere a timpului liber în familie (realizarea 

unui arbore genealogic, cu poze, pornind de la informațiile culese de la părinți, bunici). 

„Pot spune cu mare bucurie că am reușit să desfășurăm, chiar și de la distanță, un program de activități 

diverse, cu avantajul susținerii familiei. Dovada o constituie sutele de fotografii, dar și filmulețe, prin care 

elevii noștri, alături de părinți, ne-au împărtășit zilnic impresiile lor și rezultatul activităților propuse de noi. 

Mulțumim din suflet părinților, elevilor, pentru susținere și implicare! Prin colaborarea fructuoasă cu 

familia, am reușit să demonstrăm că, deși «Școala e Altfel acasă», limitele pot fi depășite prin legătura 

puternică, sufletească, școală-familie, liantul fiind iubirea pentru copiii noștri. 
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ŞCOALA ONLINE – ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECTE 
 

PROF. MUREŞAN ILEANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMI BAIA MARE 

 
Profesorii sunt mai mult decât instructori – ei facilitează procesul de învăţare, implementează, 

evaluează şi proiecteză lecţiile pe care le susţin, realizând desingul educaţional. În cotextul de pandemie, 
şcoala online pentru elevii mei din clasa I B, s-a desfăşurat pe platforma de învăţare Classroom. Părinţii au 
înţeles necesitatea adaptării elevilor la noile condiţii de învăţare şi i-au sprijinit zilnic în rezolvarea 
sarcinilor de lucru.  

Prin proiectul ,,De ce 1?”, am utilizat puterea tehnologiei informaţiei pentru a stimula imaginaţia 
elevilor şi pentru a le facilita transferul achiziţiilor învăţării în viaţa de zi cu zi. Aşadar timp de 2 săptămâni, 
au avut ca sarcină de lucru să găsească 10 semnificaţii pentru 1(unu) şi să le evidenţieze într-o formă de 
prezentare inedită, asociind textul cu imaginea potrivită. Reperele după care s-au ghidat au fost disciplinele 
de studiu: CLR, MEM, MM, DP, AVAP, Religie şi SPORT. Cu ajutorul părinţilor, elevii au folosit 
mijloacele moderne de informare şi au găsit exemple interesante pe care le-au prezentat ppt sau sub formă 
de portofoliu pe pagina personală a platformei de învăţare Classroom. Am folosit aplicaţia Meet unde 
fiecare elev a avut posibilitatea să-şi prezinte lucrarea în faţa colegilor sau chiar şi a părinţilor care asistau 
cu mari emoţii la activităţile zilnice pe care le desfăşuram online. Prezint două exemple de materiale 
realizate care pot fi interpretate ca o evaluare a unei activităţi integrate, tema fiind numărul/cifra 1. 

1 Iunie – Ziua Internațională a Copiilor în 50 de țări din lume, se sărbătorește în alte țări în 14 și 
20 septembrie, 20 noiembrie sau 25 decembrie. Este prima zi de vară în Emisfera Nordică. 

Locul I - Este obiectivul pe care mulți și-l fixează în viață, dorind să fie cei mai buni în ceea ce fac.  
O inimă, o viaţă - Avem o singură viață pe care trebuie să o trăim cu demnitate, respect pentru noi 

și cei din jur, înconjurați de iubire și oameni dragi. Ca să reușim, trebuie să avem grijă de inima noastră 
mereu.  

Un Pământ, o lună, un soare - Planeta noastră este unică în univers, Soarele ne dă lumină și cădură 
asigurând viața pe Pământ, iar noaptea, mările și oceanele lumii sunt luminate de Lună.  

Pe întreg parcursul realizării proiectului, au fost incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura 
calitatea activităţilor de învăţare. Câteva dintre competenţele pentru secolul XXI obţinute prin metoda 
proiectului sunt: încurajarea spiritului investigativ şi a gândirii de nivel superior, sporirea încrederii în sine 
şi ameliorarea atitudinii cu privire la învăţate, responsabilitate mai mare în ceea ce priveşte propriul studiu, 
creativitate şi curiozitate intelectuală, informaţii şi abilităţi media, capacităţi de colaborare şi interpersonal, 
identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor, auto-formare; 

 Apreciez că obiectivele acestui interesant proiect au fost atinse prin integrarea noilor tehnologii de 
predare-învăţare-evaluare în unitatea de învăţare proiectată. Cel mai valoros lucru pe care l-a dat acest 
proiect a fost feedback-ul pe care l-am primit din partea elevilor şi a părinţilor încă de la începutul 
implementării şi care m-a uimit cu fiecare postare nouă pe pagina personală de lucru. O altă abordare a 
temei a fost următoarea: 

 MAMA 
O mamă este acea persoană care poate lua locul oricui, dar al cărei loc nu-l poate lua nimeni! Mama 

este ființa care ne-a dat viață. Mama este numai una. Mama e ce avem mai sfânt și mai curat pe acest 
pământ. Ea e singura care ne alungă fricile, ne alină durerea, ne vindecă rănile, ne iartă toate, face orice 
sacrificii fără nici un regret. Blândă ca briza mării, frumoasă ca o primăvară, gingașă ca un ghiocel, darnică 
ca o toamnă bogată, așa sunt mamele. Ființe divine, hărăzite de Dumnezeu pentru a ne ghida pașii spre 
poteci ferite de primejdii.   
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CLASA I 
Noi suntem elevi în clasa întâi. Acesta este un an școlar foarte important deoarece acum învățăm 

scrierea literelor de mână, lucru de care avem nevoie toată viața. În această perioadă, se leagă cele mai 
sincere, curate si pure prietenii, iau naștere cele mai frumoase amintiri! 

 EU 
Deși suntem 7, 8 miliarde de oameni pe planetă, nu există două persoane la fel.Ne diferențiem unii 

de ceilalți. Avem comportament, mod de a gândi, caractere diferite. 
Suntem ființe unice, asemănătoare dar unice. Așa că, fiecare persoană reprezintă un număr 1! 
Portofoliul reprezină un veritabil “portret pedagogic” al elevului relevând nivelul general de pregătire, 

rezultatele deosebite obţinute, interesele şi aptitudinile demonstrate, capacităţile formate, atitudinile, 
dificultăţile în învăţare întâmpinate, corelaţiile interdisciplinare, resursele pentru o învăţare ulterioară, 
disponibilităţile de comunicare şi de lucru în echipă, gradul de implicare în sarcina de lucru, perseverenţa 
şi conştiinciozitatea, trăsăturile de personalitate. 

Elevii mei sunt un izvor nesecat de energie şi iubire.  
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LECTURA ONLINE 

 
BIBLIOTECAR MUREȘAN MONICA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”TEODOR MURAȘANU ” TURDA 
 
 Ziua de 11 martie 2020 va rămâne o dată de referință în istoria învățământului românesc, este ziua 

în care s-a oprit învățământul față-în-față și s-a comutat încet, cu pași nesiguri la început, în învățământul 
online. Starea de urgență și măsurile luate de autorități au obligat cadrele didactice, elevii și părinții să 
găsească noi modalități de continuare a activității educative și noi moduri de conectare socială. 

 În zilele de tatonări a educției la distanță, ca bibliotecară, am încercat să vin în sprijinul cadrelor 
didactice și a elevilor cu recomandări pentru lectura cărților online . 

 Pentru satisfacerea nevoii de lectură, atât de plăcere cât și a lecturii recomandate în programele 
școlare, am recomandat situl Bibliotecii Județeane ”Octavian Goga ” Cluj 

 Astfel, Biblioteca Județeană ”Octavian Goga ” Cluj are o secție de cărți digitatle, care pot fi accesate 
și citite gratuit de orice utilizator. Adresa web este: www.bjc.ro  

 Exemplu de căutare a unei cărți:  
 Din pagina web …...catalog online......disponibil în format electronic ….....autor ….... nume 

autor..........fișiere media …......clik pe cartea dorită  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CLIK PE CARTE 
!! 
și citim ! Disponibil în 

format 
  

Selectez autor sau 
titlu 

Catalog online 
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2. Selectez autor etc... 

3. Scriu numele autorului 

1. Fișier media 

2. Click pe carte 

1. Bifez disponibil în format electronic 
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Lectura online nu este o noutate pentru mulți elevi, trebuie doar să știm ce dorim să citim și cum să 

găsim ceea ce căutăm. Bibliotecarului școlar îi revine rolul de a îndruma lectura elevilor prin siturile marilor 
biblioteci, acest aspect poate fi implementat și pentru timpurile normale. 
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ȘCOALA ONLINE - ARGUMENTE PRO ȘI CONTRA 
 

PROF. INV. PRIMAR MURGOCI EMILIA LOREDANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GH.PATRAȘCU ,,BURUIENEȘTI, NEAMȚ 

 
Cu toții suntem familiari cu platforme precum Skype, folosite pentru a-ți suna prietenii care se află la 

distanță. Însă nu m-aș fi gandit că această aplicație va deveni principala sursă de învățare din cauza 
Pandemiei de Coronavirus apărută la nivel mondial.  

Tot ceea ce făceam înainte de apariția acestui virus, respectiv ieșitul cu prietenii după ore sau în 
weekend-uri, practicarea unui sport sau a altor activități… toate acestea au fost suspendate, nemaiputând 
să ne bucurăm de ele. Acum, multe din activitățile zilnice se rezumă la aplicații precum Zoom, Google 
Classroom sau Microsoft Teams. 

Când s-a anunțat faptul că deși stăm acasă, orele se mută în mediul online recunosc că nu eram prea 
convinsă cum se va întâmplă acest lucru. Pe parcurs, am aflat că unele școli fac orele online, pe când alți 
profesori preferă să trimită lecțiile pentru a fi copiate în caiete. 

Este o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, însă este cea mai bună modalitate pentru a ne ține 
conectați cu școala. Este important să păstrăm un oarecare program și să încercăm să rămânem organizați 
pentru ca revenirea la școala să fie cât mai ușoară. 

Desigur, ca și școala propriu-zisă, orele online au atât plusuri, cât și minusuri, iar părerile elevilor 
sunt împărțite. Unii sunt reticenți când vine vorba de o oră video, iar alții își păstrează aceeași energie și în 
mediul online. Așadar, există argumente pro și contra cu privire la predarea online. 

 
PRO:  
• continuarea procesului de învățare; 
• recuperarea a cel puțin 1h din timpul personal, timp pe care îl iroseam pe drumul înspre și dinspre 

școală; 
• flexibilitate; 
• rămâi activ pe parcursul zilei/săptămânii evitând sedentarismul; 
• îmbogățirea cunoștințelor digitale; 
• posibilitatea de a învață în confortul propriei case. 
 
CONTRA: 
• lipsa interacțiunii sociale pe care o aveam cu colegii; 
• scade calitatea actului didactic de predare; 
• deși odată cu orele online vine flexibilitatea, pot apărea probleme cu managementul timpului – 

pentru că unele lecții sunt propuse la ore mai târzii decât eram obișnuiți; 
• lipsa interesului acordat orelor;  
• posibilitatea de a fi încărcat cu teme. 
 
Așadar, ținerea cursurilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 

viață, în primul rând de a te adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou și … să învățăm 
să apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor.  

Cel mai important în perioada aceasta este să ne menținem tonusul și să ne ocupăm timpul cât mai 
bine.  

Eu personal prefer orele de la școală, deoarece îmi place mai mult conexiunea care se creează atât cu 
elevii, dar și cu colegii profesori și faptul că pot oferi explicații mult mai concrete copiilor.  
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EXEMPLE BUNĂ PRACTICĂ-ACTIVITATE ONLINE 
 

PROF. MUṢAT FLORINA LAVINIA 
GRD. CĂPṢUNA COBIA 

 
 Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care îi ajută cel 

mai mult și eficient să înveţe.Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să exploreze mediul, să 
găsească soluţii la situaţiile problemă, să îsi exprime emoţiile, să achiziţioneze cunoștinţe și abilităţi care îi 
vor fi necesare pentru adaptarea la cerinţele școlii. 

.Deṣi ȋn activităṭile online jocul copiilor este mai mult individual deoarece foarte puṭini copii au fraṭi 
sau mai mulṭi membrii ȋn familie aceṣtia au reuṣit să antreneze părinṭii ȋn joaca lor.Activităṭile online sunt 
interesante, atractive ṣi se bazează atȃt pe creaṭia copilului cȃt ṣi pe ajutorul părintelui. 

 Deși cei mici văd această perioadă ca pe o vacanță și se bucură de această decizie, schimbarea poate 
duce la plictiseală și iritabilitate, deoarece copiii nu mai au aceeași libertate pe care o dețineau până acum. 
Unele dintre motivele de îngrijorare ale părinților în acest timp sunt gestionarea timpului petrecut acasă, 
pentru a susține activitatea școlară a copiilor, pentru a nu le permite să stea prea mult timp în fața 
televizorului sau a computerului și pentru a nu abuza de internet fără un scop anume. De asemenea, copii 
vor fi supărați deoarece aceștia nu se pot întâlni și juca cu prietenii lor. Deși trecem printr-o perioadă nu 
foarte plăcută, putem profita de ea, ajutându-i pe copiii noștri să combată plictiseala prin activități care îi 
vor ajuta să se dezvolte. Iată câteva idei de activități ce le pot desfășura copiii în această perioadă. 

Exemplu activitate: 
Proiect tematic:”Vară, bine ai venit! 
Subtema:”Flori de vară” 
ADP:”Bună dimineaṭa, vară!”Deprinderi specifice spălatului pe mȃini.Servirea mesei.Joc 

liber.ML:”Păpădiile ṣi vȃntul fermecător”-poveste 
ALA:Bibliotecă:Scriem nume de flori 
 Construcṭii:Grădina de flori 
 Joc de rol:De-a florăria 
ADE:DṢ:Cunoaṣterea mediului-”Flori de vară”-observare ȋn natură 
 DEC:”Flori de vară”-pictură Tema:Pata de culoare 
ALA:Joc liber 
SCOP:Cunoaṣterea mediului prin stimularea curiozităṭii pentru investigarea realităṭii ȋnconjurătoare 
 Stimularea creativităṭii la preṣcolari prin diversificarea tehnicilor de lucru ȋn activităṭile artistico-

plastice 
OBIECTIVE OPERAṬIONALE: 
-să observe frumosul din natură ṣi să simtă dorinṭa de al crea 
-să denumească florile din grădină ṣi culoarea fiecareia 
-să aplice ȋn situaṭii noi tehnicile de lucru ȋnvăṭate pentru a realiza compoziṭii originale 
-să scrie nume de flori din grădina fiecăruia 
-să construiască o grădină cu flori 
-să interpreteze rolul de florăreasă ȋmpreună cu cei din casă 
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SIMPOZION INTERNAŢIONAL – EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE! 
ŞCOALA ALTFEL. ŞCOALA DE ACASĂ. ATELIER DE CREAŢIE 

 ,,TOTUL VA FI BINE!” 
 

 ,,ŞCOALA DE ACASĂ” 
ALTERNATIVĂ EDUCAŢIONALĂ CONJUNCTURALĂ 

 
PROFESOR DE GEOGRAFIE: MUSCA ANCUȚA FLORENTINA  
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.12 “B. P. HAȘDEU” CONSTANȚA  

 
Din 1989 învăţământul românesc a trecut prin adaptări după modele străine, cele mai multe europene. 

Reforme s-au desfăşurat şi nu s-au terminat încă. S-au experimentat şi s-au implementat în sistemul 
educaţional românesc proiecte şi programe diferite ca modele din sisteme internaţionale de învăţământ, fără 
a se păstra din elementul cultural specific, prea mult. De aceea, poate că elevi şi studenţi au ales să-şi 
continue studiile în instituţii internaţionale cu performanţă: licee şi universităţi europene şi americane, de 
unde în mare parte, întorşi îşi pun cunoştinţele în valoare. 

Ca urmare a schimbărilor socio-economice de după revoluţie în România, are loc informatizarea în 
toate domeniile inclusiv în învăţământ. În şcoli s-au creat laboratoare de informatică dotate de minister cu 
calculatoare, şi acesta a fost cel mai mare pas spre performanţă şi progres, de mai bine de două decenii. 
Când lucrurile păreau că merg pe făgaşul lor, contextul devine altul, prin pademia provocată de coronavirus, 
având ca urmare închiderea grădiniţelor, şcolilor gimnaziale, liceelor, colegiilor şi universităţilor. Soluţia 
ieşirii din acest impas a venit din partea ministerului, pentru ca elevii şi studenţii să nu întrerupă cursurile, 
a fost ,,Şcoala de acasă” – on line, amintind de mai vechiul program internaţional „Școala altfel” care are 
un cu totul alt scop şi altă abordare.  

În demersul nostru vom evidenţia câteva aspecte ale programului ,,Şcoala de acasă”, iniţiat de 
Minsterul Educaţiei şi Cercetării cu scopul continuării cursurilor şi în ,,Starea de urgenţă”, datorată 
coronavirusului. Situaţia neaşteptată a pus în relaţie apropiată elevi-părinţi sau distanţată elevi-profesori, 
elevi colegi de clasă şi şcoală. Administraţia şcolii a fost nevoită, de asemenea, să-şi reconsidere stilul şi 
strategia ca şi atitudinea faţă procesul instructiv-educaţiv adaptatându-se noului program. Iată deci, 
învăţământul românesc aflat în faţa unei mari şi provocatoare încercări – predare-învăţare-evaluare on line, 
activitate facilitată prin tehnolgie. Dacă pentru pregătire elevilor care susţin examene naţionale soluţia a 
fost cât de cât utilă, cu mici deficienţe, prin programul ,,Teleşcoală” –lecţii la TVR2, continuarea studiilor, 
din 16 martie 2020, pentru ceilalţi elevi s-a dovedit a avea beneficii dar şi unele riscuri. Astfel nu s-au 
întrerupt cursurile, un câştig pentru învăţământ, folosindu-se mijloace video-audio în desfăşurarea lor. 
Elevii ca şi profesorii şi-au perfecţionat abilităţile de lucru pe calculator. Exista deja o orecare experienţă, 
aceştia fiind constitiţi în grupuri pe WhatsApp, unde profeorul îi anunţa teme, bibliografie, evenimente 
importante din viaţa şcolară. Şi totuşi, se înregistrează probleme: orarul prevedea cursuri mai puţine, teme, 
de asemenea. Profesorul pus în faţa unui efort intelectual diferit de cel tradiţional, trebuia să conceapă 
proiecte didactice şi fişe de lucru, tipuri de exerciţii, cu itemi mai puţini, totul adaptat programului 
Classroom de pe Google meet.  

O problemă majoră s-a ivit atunci când nu toţi elevii s-au putut loga sau nu au avut microfon sau 
cameră sau nu au avut nici măcar telefoane. Mai grav a fost când elevii au afişat prezenţa pe ecran, în 
realitate nu participau, iar profesorul nu avea controlul asupra acestei stări de fapt. 

Important este faptul că, chiar dacă lecţiile au fost predate într-un timp mai mic sintetizate, elevii au 
fost în contact permanent cu profesorii, s-au pregătit consecvent pentru lecţii şi evaluarea lor s-a făcut tot 
pe internet, ei şi-au dovedit abilităţile legate de utilizarea calculatorului, dezvoltate la orele de informatică. 
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Elevii i-au avut alături, în mare parte, pe părinţi sau pe bunici. Şi totuşi, dintre problemele create elevilor 
de izolare, ca şi părinţilor au generat depresii şi frustrări, aceştia având nevoie de consulaţii de specialitate. 
Acest tip de învăţăre – on line - este potrivit pentru studenţii mai ales cei de la faculăţile de socio-umane, 
mai puţin cele tehnice sau de medicină. 

Prin dictonul sub care se desfăşoară acest simpozion ,,Totul e bine!”, se afirmă indirect că a existat 
această soluţie salvatoare, ca o alternativă pentru salvarea situaţiei în context neaşteptat. Această experienţă, 
cu lipsurile ei - nu s-au mai desfăşurat cursurile de laborator la disciplinele exacte: chimie, biologie, fizică, 
iar pentru celelalte discipline număr de ore redus, totuşi elevii trebuind să stea mai mult în faţa 
calculatorului, situaţie identică şi pentru profesor a avut ca urmare schimbare de atitudine faţă de şcoală – 
elevi şi pentru sănătatea proprie şi a altora, toţi participanţii. 

Desigur că este loc pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea strategiilor şi metodelor ,,Şcolii de acasă”, 
având în vedere perspectiva prelungirii pandemiei şi faptul că generaţiile tinere trebuie să progreseze prin 
studiu şi să fie apărate de autorităţi de un astfel de flagel.  
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ȘCOALA DE ACASĂ! PROBLEME ȘI SOLUȚII 
 

PROF. MUSTACĂ DELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR 17 ION MINULESCU CONSTANȚA 

 
În condițiile în care, pe 15 martie 2020, declanșarea epidemiei de Covid-19 și declararea stării de 

urgență a închis școlile și multe instituții și intreprinderi, învățământul românesc a fost pus în situația de a 
se adapta noilor condiții, respectiv s-a trecut la un proces de învățământ online. Deciziile fiind unele fără 
precedent la noi, au apărut și problemele. 

Astfel, potrivit unei estimări preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din România nu au acum 
acces la tehnologie și, deci, nu pot desfășura cursuri online. Pentru ei, școlile și inspectoratele trebuie să 
găsească alte soluții până la încheierea anului școlar, iar până la toamnă, la începerea noului an școlar, 
ministerul ar trebui să facă achiziții și să le asigure și lor acces la internet.  

Specialiștii în domeniu au ridicat și problema faptului că ministerul Educației nu a luat în considerare 
și necesitatea protejării datelor cu caracter personal ale elevilor. În acest context, pe Facebook au tot apărut 
și continuă să apară fotografii din timpul cursurilor online. 

Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru Inovare public, afirma că: „ Trebuie tras un 
semnal de alarmă și o formă de a informa profesorii. Nu face parte din fișa postului să cunoască legislația 
privind datele cu caracter personal. Oricum li s-a pus în brațe descurcați-vă cu lecțiile online, noi nu vă 
oferim nimic, fiecare se descurcă cum poate. Ar trebui să existe o procedură unică, clar scrisă, făcută de la 
nivelul Ministerului, ca toată lumea să facă în același fel.” (https://playtech.ro/2020/scoala-online-
fotografii-facebook/, 15.05.20020) 

Pe 21 aprilie 2020, a fost emis ordinul de ministru al Educației și Cercetării nr.4135/21.04.2020 de 
aprobare a instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de 
învățământ preuniversitar. Actul normativ prevede obligația elevilor de a participa la toate activitățile din 
mediul online, pornind de la falsa premisă că accesul la un dispozitiv conectat la internet există peste tot în 
țară. 

Cum era și firesc într-o societate democratic, au apărut reacții din partea tuturor actorilor implicași în 
proces. Consiliul Naţional al Elevilor, prin Antonia-Laura Pup, preşedinte, a declarat că: „ Până la 
momentul actual, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a ignorat total nevoia elevilor de acces la educaţia 
online: nu am văzut o politică fermă pentru garantarea accesului în tot acest timp. În timp ce state precum 
Republica Moldova, Italia, Noua Zeelanda au alocat resurse bugetare pentru a cumpăra dispozitive pentru 
elevii din comunităţi dezavantajate, deşi rectificarea bugetară permitea, MEC nu a cerut fonduri. Mai mult 
decât atât, acum se doreşte introducerea obligativităţii pentru elevi la orele online, problema cu accesul nu 
mai reprezintă o prioritate pentru doamna ministru”. (http://sparknews.ro/2020/04/22/ce-spun-
reprezentantii-cne-despre-decizia-mec-de-a-i-obliga-pe-elevi-sa-participe-la-cursurile-online/, 
15.05.2020) 

Propunerile Consiliului Național al Elevilor în scopul bunei desfășurări a procesului au fost:  
 – Durata în care sunt livrate informaţii elevilor să nu depăşească 40 de minute, având în vedere faptul 

că atenţia este mult mai greu de captat în mediul online, stabilirea acestei limite de timp necesitând 
consultarea unor experţi în domeniu; 

– Este necesară crearea unui cod de conduită în mediul online, atât pentru cadrele didactice, cât şi 
pentru elevi, ce să cuprindă norme şi responsabilităţi pe care ambele părţi le vor respecta; 

– Elaborarea unei politici pentru protejarea dreptului la intimitate, cât şi valorificarea dimensiunii de 
sănătate mentală; 
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– Folosirea unor metode de predare interactive, precum Menti sau Kahoot, elevii putând învăţa prin 
metode plăcute; 

– Intervenţia pentru elevii ce prezintă dificultăţi în procesul de învăţare; 
– Propunerea unor termene limită rezonabile pentru efectuarea temelor sau a altor sarcini, având în 

vedere faptul că această perioadă este greu de gestionat pentru o bună parte din elevi; 
– Motivarea constantă şi stimularea elevilor cu privire la participarea acestora la activităţi de învăţare 

în mediul online. (http://sparknews.ro/2020/04/22/ce-spun-reprezentantii-cne-despre-decizia-mec-de-a-i-
obliga-pe-elevi-sa-participe-la-cursurile-online/, 15.05.2020). 

Nici asocațiile de părinți nu au un punct de vedere favorabil acestui sistem, invocțând aceleași condiții 
materiale precare precum și lipsa de pregătire atât a profesorilor cât și a elevilor. Lucrurile par să se îndrepte 
către o stare de normalitate dacă avem în vedere că au fost demarcate deja cursuri de pregătire pentru cadrele 
didactice în vederea adaptării la modul de predare online iar autoritățile central și locale au început și ele 
demersuri pentru asigurarea unor condiții cel puțin egale pentru elevii din toată țara. 

Rezultatele care vor fi obținute la examenele naționale din 2020 și determinarea impactului pe termen 
lung al școlii online vor arăta dacă măsurile luate în martie-iunie 2020 au fost eficiente sau nu deși, încă de 
pea cum putem afirma că mai sunt lucruri de învățat și exemple de urmat, pe plan național și internațional. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 
 

LICEUL TEHNOLOGIC TRANDAFIR COCÂRLĂ CARANSEBEȘ 
MUSTEȚA ELISAVETA 

 
 Școala de acasă este un curent în educație prezent de câțiva ani și în țara noastra. Termenul de “școală 

acasă” este consacrat, totuși educarea nu se face exclusiv în casă, nici nu este același lucru cu școlarizarea. 
Păriții care aleg această alternativă nu sunt împotriva educației, ci au decis că “școlarizarea” în modul 
tradițional nu se potrivește nevoilor copilului sau familiei lor. Acești părinți doresc să preia 
responsabilitatea pentru o educare eficientă și mai potrivită copiilor lor.  

 În țarile în care se practică “școala acasă”, educația este obligatorie, dar nu și scolarizarea. Se pune 
un accent puternic pe pregatirea copilului pentru viață, informarea lui, dobândirea de abilități pentru câmpul 
muncii și viața de zi cu zi. Diferența este că această pregatire se face în cadrul intim, sigur și confortabil al 
familiei, cu libertatea unui program ales după preferințe sau nevoi.  

 Țările din Europa în care școala acasă este legală sunt Franța, Austria, Marea Britanie, Slovenia, 
Finlanda, Ungaria, Irlanda, Ucraina, Lituania, Belgia, Danemarca, Italia, Norvegia, Cehia, Portugalia, 
Rusia, Elvetia, Polonia. Gradul de control guvernamental este foarte variat. In Marea Britanie copiii nu 
trebuie să se înscrie la nici o școală, să urmeze curriculum-ul național, să treacă anumite examene sau să 
raporteze autorităților. In Ungaria se solicită urmarea curriculum-ului național și testarea copiilor de doua 
ori pe an. La extrema opusă este Ucraina, unde regulile impuse de guvern parinților care își educă copiii 
acasă sunt copleșitoare. 

 Nu este necesar ca părinții să fie pedagogi cu diplomă pentru a-și învața copilul acasă. In acest proces 
părinții sunt doar facilitatori, implicați mai mult la început și devenind în timp doar o simplă prezență care 
oferă încurajare, puțină supraveghere și clarificare. Iată de ce acești copii învață să învețe singuri, motivați 
de interes și o atmosferă sigură, și nu este necesar ca părinții să fie implicați non stop în educație. 

Așa cum copiii au învățat să vorbească, să mănânce, să se spele, să se îmbrace, să citească sau să se 
joace trăind zi de zi cu părinții lor, tot așa se dorește ca în continuare părinții să aibă rolul de formator 
principal. Parinții care practică școala acasă se simt principalii responsabili pentru educația copiilor lor, și 
nu doresc să delege în exclusivitate această responsabilitate profesorilor sau guvernului. Chiar dacă au 
obținut o anumită diplomă, profesorii sunt străini de copii și reușesc să îi cunoască foarte puțin ca indivizi. 
Chiar dacă ar dori să petreacă timp individual cu fiecare elev, acest lucru este imposibil în contextul și 
programul școlii. Iată de ce în țara noastră cerințele examenelor și resursele profesorilor nu se potrivesc, și 
mulți părinți au ajuns să se bazeze pe “meditații” pentru a fi siguri de promovare.  

In cadrul școlii de acasă, părinții vor căuta să afle care sunt preferințele, talentele, interesele și 
punctele forte ale copiilor. In funcție de aceste nevoi și de circumstanțele familiale, ei vor stabili un 
program, vor alege carțile sau sursele de informare, vor planifica ieșiri, excursii, vor căuta să fie membrii 
la diferite cercuri și cluburi, vor cumpăra software, vor înregistra copiii la unele cursuri online sau, în unele 
cazuri mai rare, vor angaja tutori particulari. Copiii învață astfel prin exerciții, lectură, studiu individual și 
socializare cu persoane de diferite vârste., în contexte variate. Nu sunt legați de un anumit ritm sau de 
cerințe externe. Se pot concentra câteva săptămâni pe o singură materie, pot termina un manual/o materie 
mai repede sau mai lent. 

Școala acasă nu înseamnă arest la domiciliu. Un copil care nu are obligația să petreacă 5-8 ore departe 
de familie are mai multă energie și timp pentru joacă, pentru sport, pentru hobby-uri., pentru a învăța ce îi 
place. Multe din familiile care practică școala acasă se organizează în grupuri cu care au diferite activități.  

Părinții care aleg școala acasă sunt conștienți de dificultățile procesului, dar consideră că rezutatele 
pe termen lung merită investiția. 
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SCOALA DE ACASA 

 
MUȘUROI GINA MĂDĂLINA 

LICEUL TEORETIC IONIȚĂ ASAN/G.P.P. NR.1 CARACAL 
 
“Homeschool” (Scoala acasa) este un curent in educatie prezent de cativa ani si in tara noastra. 

Termenul de “scoala acasa” este consacrat, totusi educarea nu se face exclusiv in casa, nici nu este acelasi 
lucru cu scolarizarea. Parintii care aleg aceasta alternativa nu sunt impotriva educatiei, ci au decis ca 
“scolarizarea” in modul traditional nu se potriveste nevoilor copilului sau familiei lor. Acesti parinti doresc 
sa preia responsabilitatea pentru o educare eficienta, comprehensiva si mai potrivita copiilor lor. 

In tarile in care se practica “scoala acasa”, educatia este obligatorie, dar nu si scolarizarea. Se pune 
un accent puternic pe pregatirea copilului pentru viata, informarea lui, dobandirea de abilitati pentru campul 
muncii si viata de zi cu zi. Diferenta este ca aceasta pregatire se face in cadrul intim, sigur si confortabil al 
familiei, cu libertatea unui program ales dupa preferinte sau nevoi. 

Tarile din Europa in care scoala acasa este legala sunt Franta, Austria, Marea Britanie, Slovenia, 
Finlanda, Ungaria, Irlanda, Ucraina, Lituania, Belgia, Danemarca, Italia, Norvegia, Cehia, Portugalia, 
Rusia, Elvetia, Polonia. Gradul de control guvernamental este foarte variat. In Marea Britanie copiii nu 
trebuie sa se inscrie la nici o scoala, sa urmeze curriculum-ul national, sa treaca anumite examene sau sa 
raporteze autoritatilor. In Ungaria se solicita urmarea curriculum-ului national si testarea copiilor de doua 
ori pe an. La extrema opusa este Ucraina, unde regulile impuse de guvern parintilor care isi educa copiii 
acasa . 

Nu este necesar ca parintii sa fie pedagogi cu diploma pentru a-si invata copilul acasa. In acest proces 
parintii sunt doar facilitatori, implicati mai mult la inceput si devenind in timp doar o simpla prezenta care 
ofera incurajare, putina supraveghere si clarificari. Iata de ce acesti copii invata sa invete singuri, motivati 
de interes si o atmosfera sigura, si nu este necesar ca parintii sa fie implicati non stop in educatie. 

Asa cum copiii au invatat sa vorbeasca, sa manance, sa se spele, sa se imbrace, sa citeasca sau sa se 
joace traind zi de zi cu parintii lor, tot asa se doreste ca in continuare parintii sa aiba rolul formator principal. 
Parintii care practica scoala acasa se simt principalii responsabili pentru educatia copiilor lor, si nu doresc 
sa delege in exclusivitate aceasta responsabilitate profesorilor sau guvernului. Chiar daca au obtinut o 
anumita diploma, profesorii sunt straini de copii si reusesc sa ii cunoasca foarte putin ca indivizi. Chiar 
daca ar dori sa petreaca timp individual cu fiecare elev, acest lucru este imposibil in contextul si programul 
scolii. Iata de ce in tara noastra cerintele examenelor si resursele profesorilor nu se potrivesc, si multi parinti 
au ajuns sa se bazeze pe “meditatii” pentru a fi siguri de promovare. 

In cadrul scolii de acasa, parintii vor cauta sa afle care sunt preferintele, talentele, interesele si 
punctele forte ale copiilor. In functie de aceste nevoi si de circumstantele familiale, ei vor stabili un 
program, vor alege cartile sau sursele de informare, vor planifica iesiri, excursii, vor cauta sa fie membrii 
la diferite cercuri si cluburi, vor cumpara software, vor inregistra copiii la unele cursuri online sau, in unele 
cazuri mai rare, vor angaja tutori particulari. Copiii invata astfel prin exercitii, lectura, studiu individual si 
socializare cu persoane de diferite varste., in contexte variate. Nu sunt legati de un anumit ritm sau de 
cerinte externe. Se pot concentra cateva saptamani pe o singura materie, pot termina un manual/o materie 
mai repede sau mai lent. 

Scoala acasa nu inseamna arest la domiciliu. Un copil care nu are obligatia sa petreaca 5-8 ore departe 
de familie are mai multa energie si timp pentru joaca, pentru sport, pentru hobby-uri., pentru a invata ce ii 
place. Multe din familiile care practica scoala acasa se organizeaza in grupuri cu care au diferite activitati. 
De exemplu, in Marea Britanie, una din organizatiile care ofera resurse pentru educatia la domiciliu ofera 
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programe zilnice de activitati in aer liber sau arta, pentru grupuri de copii de varste mixte: 
(http://www.hhec.org.uk/events). In alte cazuri se organizeaza veritabile “academii de home school” care 
ofera materiale, acces la examinari nationale sau portofolii in care se inregistreaza activitatile si rezultatele 
copiilor. 

Cui i se potriveste? 
Acest sistem se potriveste familiilor care doresc sa investeasca timpul si resursele necesare pentru ca 

fiul/fiica lor sa invete altfel, dar mai eficient. Copiii cu talente speciale (arta, sport, muzica, etc.) care doresc 
sa isi urmeze visul de performanta au nevoie de un program scolar mai flexibil. Unii dintre parinti aleg 
aceasta alternativa datorita problemelor din scoala (abuz intre colegi, un mediu violent, droguri, imoralitate, 
presiune, etc.). Altii, datorita nemultumirii fata de ceea ce ofera sau, din potriva, nu ofera sistemul. Exista 
familii care se deplaseaza in afara tarii pe perioade lungi de timp, dar nu doresc sau nu pot sa integreze 
copilul intr-o scoala locala, si atunci continua sa studieze materiale in limba materna acasa. Altii care 
locuiesc in zone rurale fara acces la o scoala pe care o considera adecvata. Unii parinti aleg scoala acasa 
datoria problemelor sociale ale copiilor, dizabilitatilor de invatare ori datorita unor conditii medicale ca 
ADHD sau autism. Alternativa este necesara si pentru copiii cu probleme medicale care presupun perioade 
lungi de imobilitate sau spitalizare (boli cornice sau accidente). 

De ce? 
In cadrul scolii traditionale, curriculum-ul national cuprinde toate materiile de studiu pentru fiecare 

an scolar, cu intreg continutul materiei de predat de catre profesori si de achizitionat de catre elevi. Acestia 
vor fi “judecati” prin sistemele de notare in functie de felul in care au achizitionat aceste informatii. Un 
astfel de sistem este o marime universala care se potriveste, de fapt, doar unei minoritati. Chiar daca au 
aceeasi varsta, copiii sunt diferiti in ce priveste abilitatile si talentele pe care le au, interesele lor, viteza, 
ritmul sau stilul de invatare, starea emotionala sau circumstantele din familie, sau orice alti factori care 
intervin in invatare. 

Pentru copiii care ar putea fi in clasa a treia la matematica si in clasa a sasea la limba romana, 
posibilitatea de a avea un curriculum proiectat “pe comanda” ar fi de mare ajutor. Scoala acasa se potriveste 
copiilor care au nevoie de un program mai flexibil si celor care au ritmuri diferite de invatare. Etichete ca 
“incet la invatare” pot duce la prejudecati si defavorizeaza un copil. In loc sa motiveze, vor duce la 
descurajare si comparatii negative. 

Copiii care se plictisesc in clasa pentru ca nu sunt stimulati suficient sau care, din contra, sunt coplesiti 
de cantitatea de informatie pe care nu o inteleg, sau de asteptarile la care nu fac fata, au tendinta sa dezvolte 
probleme de comportament. 

Copiii care studiaza acasa au parte de atentia nemijocita a educatorului, dezvolta relatii mai apropiate 
cu parintii care implica si mai mult respect, au o calitate a vietii crescuta (sentiment de siguranta si confort), 
pot investi mai mult timp in domeniile in care sunt talentati, inteleg mai bine explicatiile, se socializeaza in 
mod pozitiv, au parte de experiente mai variate, pot avea rezultate mai bune la invatatura. De exemplu, in 
SUA, copiii educati acasa au avut rezultate cu 15-30% mai ridicate la testele nationale standardizate decat 
copiii care au invatat in scoala. 

Parintii care aleg scoala acasa sunt constienti de dificultatile procesului, dar considera ca rezutatele 
pe termen lung merita investitia. 
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 ,,ȘCOALA ALTFEL ,,- ÎMPREUNĂ DAR STĂM ACASĂ- IMPLICAȚII ÎN 

PROCESUL EDUCATIV ȘI CREAREA SENZAȚIEI DE CONTINUITATE 
 

 PROF. DOCHIA FIAT 
PROF. GEORGETA VICTORIȚA NAGY 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 
STRUCTURĂ: GRĂDINIȚA PP. NR. TIMIȘOARA 

 
Copilaria e o lume, o lume a basmului și a jocului, este o poveste cu zâne bune și pitici jucăuși ; EA 

– copilăria - are o țara a ei: GRĂDINIȚA – împărăție a jucăriilor, a cantecelor și a micilor prietenii. 
Lumea aceasta încărcată de mister și de poveste si-a închis părțile pentru o perioadă de timp, 

activitățile noastre au fost date peste cap fără ca voi copiii să reușiți a o patrunde cu mintea și cu sufletul 
până la finalul ei. 

Oricum, este trist tot ceea ce se întâmplă. Atat pentru adulți, dar în mod special pentru, copii!  
 A fost și este un moment crucial în care este nevoie să fim împreună, calmi și responsabili, pentru a 

ne susține să facem față cât mai bine provocărilor de a stat în casă, pentru a ajuta la scurtarea pandemiei și 
a limita imbolnavirea cu temutul Coronavirus. 

 Împreună am trecut și trecem prin această călătorie, prin nebuloasa noii realități neclare și incerte în 
care ne-am trezit peste noapte. 

În această perioadă s-a reușit o colaborare eficientă între grădiniță și familiile copiilor prin sistemul 
de învățare on-line.  

Grădinița a încearcat mereu să creeze spațiu de contribuție pentru părinți, spațiu în care ei pot alege 
să își exprime dorința de avea un impact în proiectul ,,ȘCOALA DE ACASĂ ,,. Implicarea părinților nu a 
înseamnat că fiecare a spus cum ar trebui să se facă educație, ci că fiecare și-a asumăt un proiect drag cu 
un scop clar și dacă a dorit, a dat o mână de ajutor atunci când i s-a cerut. 

Aceste activitati nu au facut altceva decat au reușit sa mentină pozitivă starea emoțională a copiilor 
printr-o altfel de relaționare cu colegii, precum și nivelul achizitiilor pe care le aveau în momentul închiderii 
gradinitei. 

Neimplicarea lor, a copiilor, in realizarea activitatilor ar fi dus la pierderea abilitatilor și cunostințelor 
pe care le aveau, ceea ce va fi o mare problemă in momentul începerii cursurilor. 

În familie, timpul de calitate se referă la timpul petrecut împreună, în contextul în care fiecare se 
bucură de prezența celuilalt. Cea mai simplă activitate făcută cu copiii noștrii poate rămâne în memoria lor 
pe tot parcursul vieții. Timpul petrecut cu copilul este prețios de ambele părți, mai ales dacă se apelează 
pentru activități recreative și, în același timp, educative. 

Părinții au înțeles că modul în care interacționăm cu copiii la o vârstă timpurie, resursele folosite și 
oportunitățile pe care le crăm pentru ei determină dezvoltarea adultului de mâine. 

O învăţare eficientă înseamnă una participativă, activă şi creative a tuturor factorilor implicați în 
educație . 

Copiii au nevoie de suport vizual, stimuli colorați, mișcare. Iar lecțiile sunt adevărate aventuri pentru 
copii, în care sunt provocați să descopere, să experimenteze, să întrebe. 

• Copiii au nevoie de o lume a FANTEZIEI. Au nevoie de timp şi doresc să facă experienţe senzoriale. 
Copiii au nevoie de autoritatea iubită a adultului. 

• Copiii se orientează pornind de la exemplul adulţilor. Ei pot deveni oameni doar prin relaţionarea 
cu alţi oameni. Copiii au nevoie de ajutorul nostru, de susţinerea noastră şi de întreaga noastră atenţie. 
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• Copiii au nevoie de basme, de joc şi de spaţiu în care să se poată mişca şi în care să poată simţi 
lumea ce-i înconjoară. 

• Copiii au nevoie de dragostea, respectul şi grija noastră. 
• Copiii au mare nevoie să observe natura, vieţuitoarele, să facă experienţe, să trăiască în mod activ 

în lumea înconjurătoare. 
Împreună, educatoare-părinți ne -am străduit să concepem lecţii cât mai atractive pentru copii, care 

să le stârnească interesul şi să le menţină atenţia trează. 
Părintele a trebuit să devină un partener al cadrului didactic pentru a acţiona simultan, în vederea 

sprijinirii evoluţiei copilului. 
Împreună am găseasit acel echilibru între interes şi implicarea în viaţa şcolară, noi educatoarele am 

avut încredere în profesionalismul părintilor şi nu am impus părinților folosirea anumitor metode pe care le 
consideram eficiente, să le spunem cum să realizeze activităţile, iar părinții au reușit să petreacă împreună 
cât mai mult timp de calitate, să îi valorizeze şi să înveţe să comunice cu copiii. etc. 

Părinții adepți ai folosirii a cât mai multe fișe de lucru în activitățile cu copiii au înțeles că fălosirea 
în exces a cestora îngrădesc și nu oferă contact cu viața reală, jocul senzorial și creativ oferă posibilități 
nemăsurate de explorare și învățare 

Copiii au avut nevoie să li se recunoască meritele, faptele bune atunci când le au facut, investindu-i 
cu încrederea că pot şi că sunt capabili, iar părinții de a le arăta că le pasă de ce se întâmplă cu ei, nu doar 
pentru a-i sancţiona când n-au făcut ceva bine.  

Strategiile folosite în munca cu părinţii copiilor a dat rezultatele cele mai fructuoase, scopurile 
părinţilor au fost similare cu programul oferit de noi educatoarele; în acest caz copilul nu au avut de suferit.  

Vrem să credem, după toate prin câte am trecut, că de-acum încolo vom ști ce să-i învățăm pe aceștia! 
Poate că o fișă rezolvată bine la matematică nu va mai avea importanță, poate că îi vom învăța câte 
posibilități sau probabilități au să rezolve o problemă de viață prin care să reușească să supraviețuiască unei 
situații ca aceasta în care ne aflăm, să calculeze riscurile și să aleagă soluția cea mai bună pentru ei 

Dar oare noi, știm să le rezolvăm singuri? Ce am învățat din această perioadă? Unde ne îndreptăm, 
spre ce? Cum îi vom învăța pe ei, dacă noi nu știm? Și care sunt lucrurile cu adevărat importante pe care 
noi trebuie să le transmitem mai departe, lor? 

Poate că, nu va mai conta atât de mult frumusețea unei cărți ci le vom recomanda autori care să îi 
învețe situații concrete de viață și soluții pentru a le recunoaște, a le evita sau a reuși să le depășească 
singuri. Sigur că e important să citim, să vorbim și să ne exprimăm corect, asta înseamnă educație!  

Ieșind din starea de alertă avem posibilitatea să ne reluăm visele și o parte din activitățile a căror 
desfășurare a fost întreruptă atât de brutal. 

Dar, va trece un timp și probabil că ne vom întoarce la locurile noastre de muncă, la copiii de care ne 
este atât de dor! 
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INFLUENȚA LECTURII ASUPRA COPILULUI 

 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

 BIBLIOTECAR PROF. NAGY MONICA  
 

Lectura elevilor se desfășoară, în mod obișnuit, sub îndrumareacadrului didactic.În această activitate 

se angajează, uneori din proprie inițiativă, familiile elevilor, care pot avea un rol determinant în constituirea 

bibliotecii personale și în alegerea unui anumit tip de carte pentru citit. 

În ultimii ani se observă o scădere a interesului față de carte, lectură. Televizorul, jocurile video și 

calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor și chiar al adulților pentru a citi o carte. Unii părinți 

nu mai reprezintă un model pentru copil, din acest punct de vedere, pentru că nici ei nu citesc. Făcând tot 

mai rar sau deloc gestul de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-și construi o 

bibliotecă proprie, părinții copiilor sunt mai puțin „modele” de urmat, în relația cu cartea. 

Cartea îndeplinește numeroase funcții. Între acestea cea mai înaltă menire a cărții e cea instructiv-

educativă. Întregul proces de învățământ, de la cel preșcolar la cel post-universitar se bazează pe cartea-

manual.Transmiterea sistematică și cât mai completă a cunoștințelor dobândite de omenire de-a lungul 

timpului prin stăruitoare eforturi, nu se poate face decât prin intermediul școlii, al cărților școlare. 

Dezvoltarea gândirii elevilor, a imaginației lor creatoare, cultivarea deprinderilor nu se determină 

doar prin lecții, ci prin colaborarea mai multor factori, între care biblioteca deține un loc principal. Citind, 

elevul își consolidează noțiunile morale care conduc la formarea convingerilor, la acele stări emoționale ce 

devin motiv interior al comportării în relația individ-colectivitate. Se formează conștiința morală, trăsătura 

cea mai frumoasă a ființei umane, pe care contactul cu cărțile o accentuează prin fiorul emoțional și prin 

marea lor capacitate de sensibilizare. 

Drumul învățării și citirii unei cărți n-are sfârșit; toate cărțile bune pot să ne învețe câte ceva pe planul 

științei, tehnicii, artelor, moralei, comportamentului, etc. Cine consideră că după ce a încheiat procesul de 

învățământ în școală și a obținut o diplomă a încheiet totodată și contactul cu cartea, acela a renunțat la 

ambiția progresului. 

Efortul și dorința spre lecturtă continuă sistematic, vizând o perspectivă, reprezintă condiția oricărui 

succes personal. 

Alegerea cărților potrivite este numai primul pas. Al doilea pas și tot atât de important este 

deprinderea lecturii, obținerea eficienței ei maxime în urma citirii unei cărți. 

Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibilitatea de 

comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. 
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Orice lectură este o situație de învățare ale cărei directive sunt dezvoltarea reprezentărilor, a 

universului simbolurilor prin care cunoaștem și înțelegem lumea, a criteriilor de apreciere și a metodologiei 

de acțiune practică. Evident, aici ne aflăm în fața unui nou înțeles al lecturii. Astfel, orice carte pe care o 

citim conține în ea un model complex constituit din trei tipuri de elemente specifice între care se instituie 

raporturi specifice: de cunoaștere, de apreciere și practice. 

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenței omenești, înmagazinând în filele ei 

cunoștințe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute de ani, 

par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. O carte o citești când vrei, cum vrei și de 

câte ori vrei. Cartea este învățătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi și să plângi. O carte 

te trimite la alte cărți și toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. A înțelege literatura 

înseamnă a avea puterea de a raporta impresiile, trăirile autorului la propria experiență de viață, a stabili 

legături cu simțămintele și emoțiile pe care le generează lectura cărții. 

Este necesar să-l apropiem pe copil, în mod conștient de universul cărții. 

„El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „o călătorie prin suflete, gânduri și frumuseți”. 

(Mihail Sadoveanu) 
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AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE INVATARII IN MEDIUL ON-LINE 

 
PROPUNATOR: NAN STELUTA 

 
 Modificările structurale ce au avut loc in ultimul timp in ţara noastra evidenţiază necesitatea 

reconstrucţiei învăţământului românesc pe baze noi, potrivit nevoilor sociale, economice şi a sistemului de 
valori promovat.  

 În activitatea cu preșcolarii, utilizarea tehnologiei informației are un ecou pozitiv. În demersul de 
pregătire se pornește de la premisa că, alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul este un instrument 
didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării activitatilor. 

 Proiectată și desfășurată corect, predarea-învățarea-evaluarea cu ajutorul calculatorului poate deveni 
o metodă prin care preșcolarii descoperă și se dezvoltă în mod planificat, ajutându-i să învețe prin acțiuni 
logice, evitându-se dezvoltarea unor deprinderi mecanice. 

 Utilizarea softului educațional poate fi o metodă motivantă, ce contribuie la eficientizarea și 
modernizarea demersului didactic, la susținerea inovației didactice, la accesibilizarea cunoștințelor. 

 Pentru ca noile tehnologii să aducă un beneficiu complet educaţiei, majoritatea unitatilor şcolare 
trebuie să-şi lărgească viziunea managerială–modul în care administaratorii, managerii, profesorii, elevii si 
membrii comunităţii lucrează împreună. Sunt necesare schimbări la nivelul infrastructurii, al profesorilor, 
administratorilor, managerilor educaţionali şi al elevilor. 

 Folosirea noilor tehnologii in sistemul educational, in cazul de fata in invatamantul prescolar are atat 
avantaje, cat si dezavantaje.  

 Dintre avantaje se pot aminti: 
- reprezintă un mijloc de învățare preferat de copii, pentru că este animat, viu și interactiv. 
- stimulează interesul, curiozitatea, independența în rezolvarea sarcinilor, în căutarea soluțiilor. 
- permite minții și mâinii să se joace până la găsirea soluției, dezvolta imaginație, simplă plăcere 

ludică. 
- dezvoltă perspicacitatea, gândirea logică, creativitatea, puterea de concentrare, îndemânarea 
- accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate. 
- unele instrumente si aplicatii sunt usor de folosit si de accesat. 
Printre avantajele de a invata acasa putem enumera: 
• Plasează copiii într-un mediu sigur 
• Întărește legătură afectivă dintre părinte și copil, acesta din urmă simțindu-se respectat, apreciat, 

ascultat și iubit; 
• Permite părinților să aibă un control mai mare asupra noțiunilor și cunoștințelor care îi sunt 

transmise copilului; 
• Dă ocazia familiilor care pun preț pe spiritualiltate să-și crească copiii după principii morale și 

religioase autentice; 
• Ajuta copiii să-și dezvolte capacitatea de a relaționa cu alți adulți și copii de vârste diferite, cu care 

intră în contact  
• Permite conservarea imaginii familiei tradiţionale și perpetuarea valorilor ei. 
 Printre dezavantaje se amintesc: 
- din punct de vedere medical lucrul la calculator, tableta, telefon, implică o poziţie statică, 

solicitând coloana vertebrală si generând poziţii defectuoase ; 
- având în vedere vârsta fragedă a copiilor poate afecta vederea acestora; 
- dezvoltă şi încurajează violenţa prin unele jocuri; 
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- nu favorizează relaţiile sociale, putând duce la aşa numită ,,singurătate computerizată ,,şi în final 
izolarea individului ; 

- folosirea excesivă conduce la îngrădirea şi limitarea afectivităţii copiilor ; 
- creează dependenta  

Dezavantajele de a studia acasa 
•  Copii anxioși, dependenți de părinți. Părintele nu trebuie să îi transmită copilului său propriile 

imagini negative despre lume, societate și şcoala tradiţională. 
• Dependența de internet. Psihologii sunt de părere că un copil nu trebuie expus unui astfel tip de 

educaţie, deoarece poate aluneca în capcana internetului. 
• Educația online privează copilul de experiența lumii reale 
 Folosirea calculatorului, tabletei, telefonului, este sinonimă cu jocul, deoarece trebuie să respecte 

anumite reguli, atât în manipularea aparaturii cât şi în comunicare, aceasta bazându-se pe un limbaj specific. 
Calculatorul, tableta, telefonul, este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, pentru 
a veni în sprijinul predării, evaluării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească funcţia sa didactică fundamentala. 

Există foarte mult studii de specialitate care arată că educația online și educația la domiciliu privează 
copilul de interacțiunea-cheie, specifică doar colectivului școlar, și care îl modelează pentru integrarea în 
societate într-un fel în care părinții nu-l pot garanta. Copilul riscă să ajungă un adult lipsit de obiective și 
incapabil de socializare. 
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ –TENDINȚE SPRE MODERNITATE 

 
PROF. FELICIA NAPIRCA 

LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCA„ 
 SAVENI, JUD. BOTOȘANI 

 
 Educația reprezintă “ansamblul de acțiuni și de influențe exercitate voluntar de un om asupra altuia, 

în principiu de un adult asupra unui tanar, și orientate către scopul formării acestuia din urma în 
conformitate cu ceea ce este el destinat.”(Rene Hubert, Traite de pedagogie generale, Presse Universitaires 
de France, 1946) 

Până la a-şi da cu părerea învăţătorii şi profesorii, despre cum este bine să fie crescut un copil, se 
ocupă de el părinţii, fraţii sau bunicii. Oricât de sofisticate ar fi prescripţiile profesioniştilor, nu se poate 
nega valoarea primelor orientări, emise în cadrul intim, familial. Oricât de amplă şi de sofisticată ar fi 
educaţia realizată de către şcoală, nu se pot neglija în nici un caz ,,cei şapte ani de acasă ...’’ 

Există, cu siguranţă, o pedagogie populară, o platformă ideatică ingenuă ce răspunde la dilemele 
modelării umane. 

Pedagogia populară s-a ivit şi s-a impus înaintea celei instituţionalizate, formalizate. Transmis intuitiv 
sau pe cale orală, etosul pedagogic acompaniază în mod evident întreaga existenţă a individului, din leagăn 
până la mormânt. Pedagogia bunului-simţ nu străluceşte prin exemplaritatea sa teoretică, ci prin 
subtibilitatea răspunsurilor concrete, prin bogăţia şi adecvarea lor la chemările realităţii prin funcţia sa 
înrăuritoare, de anticipare sau cenzurare a actelor pe care urmează să le facem. Ce poate fi mai demn de 
respectat decât crezuri cum ar fi: ,,Omul cât trăieşte învaţă’’, ,,Învăţătura bună e pe cap cunună’’, ,,A-nvăţa 
de mititel este mult mai uşurel’’, ,,Ce înveţi la tinereţe aia ai la bătrâneţe’’, ,,Frumuseţea vestejeşte, iar 
înţelepciunea creşte’’, ,,Multe greşeşti, multe înveţi’’ etc.  

Sistemul de învățământ din Romania este într-o continuă metamorfozare și cu greu găsește calea spre 
succes. Încercând diferite strategii de eficientizare și de sporire a calității educației, putem afirma ca Școala 
Romanească a găsit drumul spre calitate și nu spre cantitate. 

Școala tradițională romanească arată în ultimii ani o mai mare deschidere spre nou, spre dinamism și 
mult mai mult spre dorințele, preferințele și aptitudinile elevilor. Să educi cu adevărat înseamnă să il trezeşti 
pe cel de lângă tine acele resurse care-l pot împlini şi ridica, înseamnă să-l conduci pe celălalt spre 
descoperirea de sine, dându-i un imbold felului său de a fi, nu direcţionat de către tine, ci de ceea ce 
descoperă el că i se potriveşte, nu oferindu-i adevărul de-a gata, ci indicându-i direcţia posibilă pentru a-l 
găsi. Trebuie să fii de acord că perceptele avansate de tine nu coincid întodeauna cu ceea ce el poată să 
facă, unele dintre ele limitându-i evolutia. Principiul de bază ar fi eliberarea lui de constrângerile tale sau 
ale altora, pentru a le descoperi şi respecta ... pe ale lui. Toate aceste influente par a fi date de tot mai marele 
interes al parintilor din marile orase, fata de Pedagogia Waldorf si Pedagogia Montessori. Cele doua tipuri 
de pedagogie sunt atat de diferite pe cat par de asemanatoare. Exista scoli private cu clase ce merg strict pe 
pedagogiiile Montesorri si Waldorf, cu cadre didactice specializate. 

Pedagogia Waldorf aduce în actul predării în mod armonios grija pentru cele trei componente ale 
fiinţei umane: gândire, simţire şi voinţă. Ea uneşte gândirea analitică şi sintetică, intelectul obiectiv, de 
lucrul consecvent, cu sens şi calitativ înalt, prin intermediul simţirii artistice şi morale. Pedagogia Waldorf 
a fost creată la începutul secolului XX de către Rudolf Steiner, la iniţiativa directorului Waldorf Astoria, 
Emil Molt. Ea se bazează pe antropologia dezvoltată de Rudolf Steiner în cursurile de introducere în 
cunoaşterea omului ţinute în toamna anului 1919, înainte de începerea primelor clase. În lume, acest sistem 
educativ are o largă răspândire pe toate continentele lumii. Antropologia pedagogiei Waldorf priveşte fiinţa 
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umană ca individ, care cere forme de învăţare specifice ritmului său personal de dezvoltare fizică, 
sufletească şi spirituală. Acest mod de a privi omul este cuprins într-o programă şcolară proprie, jalonată 
pe treptele de dezvoltare ale copiilor, aprobată prin ordin de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  

 Educația dintr-o școală Montessori corespunde cu specificul dezvoltării psihologice a copilului iar 
materialele Montessori asigură trecerea firească a copilului de la explorarea senzorială la operarea în 
abstract. Într-o școală Montessori evaluarea este un proces discret care îi lasă copilului bucuria de a învăța. 
Învățarea - individuală sau în grupuri mici - are la bază cooperarea, nu competiția. Educația Montessori îi 
înlesnește copilului formarea caracterului: devine responsabil și independent, modest și prietenos, are 
simțul valorii și al apartenenței la grupul din care face parte. Scopul metodei Montessori este așadar 
educația, nu școlarizarea. Iar a educa înseamnă, etimologic vorbind, a scoate la lumină potențialul (lat. ex. 
ducere = a extrage). 

 Învăţarea presupune şi mister, şi un mare paradox, ea înseamnă şi dezvăţ, împotrivire, încălcare a 
regulilor venite din afară. Pe lângă regula ascultării şi supunerii, educatorului trebuie să i se recunoască şi 
dreptul de a încălca, de a construi un set de norme personale, în acord cu ceea ce el poate şi speră să 
întreprindă. Acesta nu trebuie să conducă la o libertate exagerată, ci la o asumare cât se poate de 
responsabilă a propriului destin. 

 Din păcate, sistemul de învățământ românesc are mari lipsuri la capitolul dotări in scoli ceea ce nu 
permite o ușoară implementare a metodelor moderne, a unui cadru perfect pentru dezvoltarea diferitelor 
laturi creative ale elevilor. O comparație echitabilă cu școlile din țările dezvoltate ale Europei este oarecum 
imposibilă. Totuși profesorii dedicați și dascălii de seamă a școlilor românești oferă oameni de valoare 
întregii lumi în mai toate domeniile. 
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 PREDAREA ON-LINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 
 

PROFESOR: NĂSTASE GETA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA CUZA, GALAȚI 

 
Educaţia este activitatea de cultivare, civilizare, disciplinare şi moralizare a omului, iar scopul 

educaţiei este să dezvolte în individ perfecţiunea de care este capabil. Fiind orientată de la om la om, 
educaţia este un act universal de comunicare. Educația viitorilor cetățeni, trebuie să fie cea cu interacțiune 
umană directă ce include toate tipurile de comunicare umană. 

Predarea on-line se bazează, adevărat, mult pe comunicare. Generațiile de astăzi sunt familiarizate să 
socializeze, să comunice mult, să fie mereu conectate între ele prin instrumente digitale. De aceea procesul 
educațional nu va avea mult de suferit, pentru că nu se va face în mediul strict formal, standard de 
până acum. Însă cred că nu trebuie să rămână definitiv on-line. 

Din punctul meu de vedere școala nu înseamnă doar ore de curs, înseamnă și socializare, joc, 
alergare, prietenie, program bine stabilit, teme, învățatul atât individual, cât și în grup, păreri 
personale și chiar recreere. Elevii nu își vor dezvolta toate aceste ramuri singuri de acasă. Au nevoie să 
meargă la școala care îi va ajuta să deprindă toate acestea. Copilul are nevoie de colectivitate, are nevoie 
să interacționeze cu alți copii, să se dezvolte emoțional și social. Lucru care nu este posibil doar prin 
desfășurarea activităților instructiv-educative în mediul on-line. 

Sunt convinsă , că se vor face mari progrese în dezvoltarea învățământului românesc, dacă se vor găsi 
metode adecvate, pentru învățarea diverselor materii , dacă raportul dintre învățarea on-line și cea 
tradițională va fi unul rațional. 

Am predat în această perioadă cursurile on-line și, deși sunt o susținătoare a învățământului prin 
instrumente tehnologizate, cred că nimic nu poate înlocui intercațiunea directă dintre profesor și elev. 

Trecerea de la educația față-către-față la educația on-line nu se poate face în câteva săptămâni sau 
chiar luni, fără investiții mari.  

Învățământul virtual și-a demonstrat modalitățile de inovare în educație și cercetare. Calculatorul și 
noile tehnologii ( echipamente și produse software) oferă modalități și instrumente de formare a unei noi 
viziuni asupra educației. 

 Termenul de învățământ on-line nu trebuie să reprezinte înlocuirea totală a învățământului 
tradițional, ci să reprezinte forme și modalități moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de 
predare-învățare-evaluare prin instrumente TIC. 

O platformă e-learning înseamnă astfel învăţarea într-o lume virtuală, în care tehnologia cooperează 
cu creativitatea umană pentru a accelera şi uşura cunoaşterea profundă a domeniului studiat. 

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele acestea au o serie de avantaje, 
precum: accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație ; centrare pe elev ; favorizează 
creativitatea și descoperirea de noi informații rapid ; permite accesul la noile competențe cerute de viața 
modernă ; materialele pot fi personalizate ; posibilitatea modificării informației difuzate ; accesibilitate, 
comfort, flexibilitate ; profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul 
tradițional ; elevul poate învăța în ritmul lui propriu ; elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 
; învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional ; permite interacțiune sincronă și 
asincronă între profesor și elevi, iar internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației 
comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individuale. 

Dintre dezavantajele create de instruirea on-line amintim: 
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Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de mare performanță 
în ceea ce privește sunetul și imaginile. Pierderea de semnal în predarea on-line determină pierderea 
interesului elevului pentru lecție . 

Apare apoi o mare problemă în cazul familiilor cu mai mulți copii și spațiu redus, atât în ceea ce 
privește dotarea materială a familiei, cât și în ceea ce privește ambientul locuinței. E nevoie de calculatoare, 
pe care elevii să le folosească acasă. Ei nu participă la cursuri, pentru că nu au cu ce, iar părinții sunt 
neputincioși. De acasă nu vor mai avea ajutorul integral al cadrului didactic .Copilul mic are nevoie de 
supravegherea și ajutorul părintelui, mai ales dacă vorbim de preşcolar sau de şcolarul de ciclu primar. 
Foarte mulți părinți din mediul rural și nu numai sunt plecați la muncă, în străinătate. Bunicii, în 
grija cărora sunt lăsați, nu se descurcă cu internetul, deci nu-i pot ajuta pe copii. 

De asemenea sunt probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 
.Pe măsură ce eu ca profesor predau, simt nevoia să văd chipurile tuturor celor care trebuie nu doar să mă 
audă, ci și să mă asculte și să înțeleagă lecția predată. Eu trebuie să îi văd, ca să mă asigur că înțeleg și 
ating acele competențe necesare pentru a ajunge ceea ce își doresc. Cel mai bun feedback, e acela al 
interacțiunii vii. Am nevoie să văd privirea elevului meu, pentru a constata câtă uimire, neînțelegere, 
dezinteres sau bucurie stau în ochii lui în timpul orelor de curs. În felul acesta îmi dau seama dacă 
funcționează metodele de învățare folosite de mine. 

Profesorii și elevii trebuie să aibă experiență în domeniul utilizării calculatoarelor. Profesorul trebuie 
să deprindă măiestria de a combina și demonstra diferite strategii de învățare, înclinând balanța în 
favoarea unui învățământ modern, în concordanță cu descoperirile tehnologice, care este mult mai 
ușor acceptat de elevi. În momentul de față, foarte puțini profesori dețin aceste competențe, pentru a 
desfășuara ore de bună calitate. 

Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online. O strategie este 
considerată bună în măsura în care cultivă însuşirile fundamentale necesare omului de azi si mai ales de 
mâine: independenţă, spirit critic, gândire creatoare, aptitudini de a se descurca în societate. 

 Eu cred că în momentul de față, nu se poate înfăptui școala on-line de calitate în România, 
neavând încă instrumentele necesare desfășurării actului educațional pentru toți copiii din țară. Sunt 
convinsă că în mediile urbane lucrurile stau mai bine, dar în mediul rural sunt mari probleme. Iar 
obligativitatea participării doar la cursurile on-line din partea copiilor, din start discriminează multe 
categorii sociale și nu face, din punctul meu de vedere, decât să adâncească și mai mult diferența deja 
existentă între ele. 

Pentru învățământul românesc, învățarea on-line ar putea fi un instrument excelent, pentru perioada 
actuală, dar din păcate nu poate fi implementat unitar la nivel de țară. 

Digitalizarea este bună, dar nu permanent, fapt pentru care prezența în clasă a elevului cu profesorul 
este absolut necesară. 
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GHID DE BUNE PRACTICI IN PREDAREA ONLINE 
 

PROF. NATEA ALINA 
ŞCOALA GIMNAZIALA” SFANTU ANDREI”, SARMAS- HARGHITA 

 
 Când a fost anunțată închiderea școlilor, am știut că la Şcoala Gimnazială” Sfântu Andrei”, Sărmaş 

suntem într-un punct în care putem face față acestei provocări. Desigur, a trebuit să ne conformăm cu 
ordinul închiderii școlilor, dar de asemenea am vrut să continuăm predarea și sprijinirea elevilor și 
părinților. 

 Am decis să folosesc o combinație de modalități de predat online live, în care lecțiile să fie ținute în 
direct pe internet, folosind sistemul de video-conferințe Google Meet, dar și trimiterea de materiale 
pregătite în avans de elevi, la o oră care le convine lor, respectiv Google classroom. Am observat că prima 
variantă, cea de ore predate live online, s-a potrivit mai bine pentru elevii din clasele mai mari, care sunt 
mai independenți și pot lucra fără să aibă nevoie de prea mult ajutor din partea părinților. Pentru elevii mai 
mici, care au nevoie de mai mult ajutor în accesarea materialelor puse la dispoziție de profesori, a doua 
variantă a mers mai bine (trimiterea de materiale online și accesarea lor la o oră la care pot copiii și părinții), 
mai ales că era nevoie și de un părinte care să-i ajute. În acest caz, părinții cu mai mulți copii i-ar fi putut 
ajuta pe aceștia la ore diferite, fără să fie nevoiți să-i ajute pe toți în același timp. 

 Folosesc diferite programe și aplicații, toate fiind disponibile gratis. Cum am mai spus, pentru 
predarea online live folosesc Google Meet, dar sunt și alte opțiuni pe care alte școli le utilizează. Unele 
școli folosesc Zoom.us, Microsoft Teams sau Skype. Eu am ales Google Meet, pentru că tot staff-ul nostru 
și cei mai mulți dintre elevi au conturi Google, iar de mare ajutor este și integrarea conturilor cu Google 
Calendar.  

 Așa cum aveam nevoie de un loc unde să vorbim live cu elevii, am simțit că am nevoie și de o 
platformă care să mă ajute să îmi organizez resursele, să adun ce lucrează elevii și să dau un feedback. 
Google Classroom a fost perfect pentru acest scop. Din septembrie, Google Classroom a devenit disponibil 
pentru toată lumea, chiar dacă ești într-o școală care nu folosește G Suite.  

 O provocare pe care am avut-o la început a fost să încerc să-i sprijin pe părinții care au copii mici, 
de vârste care să nu le permită independența de a se loga singuri pe un site, de a accesa materiale trimise de 
profesori sau de a intra într-un video call. Cei mai mulți dintre părinți au un program foarte încărcat și au 
resimțit o dificultate când acesta s-a încărcat și mai mult, la rămânerea copiilor acasă.. Cu ocazia asta au 
apărut și niște exemple de bune practici, dar aceste inconsistențe de la început au cauzat stres și anxietate 
unora dintre părinți. Însă ne-am adaptat foarte repede, și mulțumită feedback-ului primit, și am trasat o serie 
de principii cu care să lucreze. Feedback-ul primit tot de la părinți ne-a arătat că această variantă a funcționat 
și funcționează mult mai bine.  

 Știu că tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost o experiență prea ușoară pentru noi, mai ales că mulți 
au, la rândul lor, copii mici acasă, copii care au nevoie, de asemenea, de timpul și de energia părinților lor. 
În mod evident, nu suntem nici noi obișnuiți cu acest fel de predare. Așa cum se întâmplă cu fiecare lucru 
nou, care te scoate din zona de confort, nu e simplu. Dar sunt mândră de cât de bine ne- am adaptat și de 
efortul pe care l-au depus elevii şi părinţii când au început să folosească programe și aplicații noi, dar și de 
munca pe care o fac în continuare să pregătesc materiale și resurse pentru lecții, fără să am la dispoziție 
prea mult timp! 

 În fiecare zi le trimit elevilor update-uri, ponturi și sfaturi legate de predarea online, inclusiv despre 
noi aplicații și programe pe care le pot încerca în lucrul cu clasa lor. Comunitatea tehnologică din domeniul 
educațional a avut reacții extraordinare în această perioadă. Multe companii oferă acces gratuit la produsele 
și la materialele lor școlilor care s-au închis. Și alte aplicații pe care le folosim în mod normal au introdus 
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aceste gratuități, inclusiv NearPod, Purple Mash și altele. De fapt, atât de multe companii s-au oferit să 
ajute, că a fost nevoie de un nou site care să țină socoteala tuturor acestor schimbări. Iar lista crește în 
fiecare oră! 

Este o perioadă neobișnuită pentru toată lumea, cu nenumărate dificultăți și provocări, dar felul în 
care a răspuns comunitatea m-a impresionat profund. Ne- am organizat online, prin rețele de socializare, ca 
să ne ajutăm unii pe alții, să facem schimb de idei și de resurse. De asemenea, comunitatea tehnologică 
educațională internațională s-a coalizat pentru a sprijini școlile. Mai mult de atât, și părinții au sprijinit 
extrem de mult această trecere la orele online. Ei se află acum acasă cu copiii lor. Se găsesc în poziția de a 
trebui să devină un fel de profesori, la rândul lor, în același timp fiind nevoiți să-și continue viețile și munca 
de zi cu zi. Cu toate astea, găsesc soluții creative, care îi ajută să facă față situației. Iar familiile se ajută 
unele pe altele. Sunt extrem de recunoscătoare că fac parte din această comunitate. 
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ŞCOALA ALTFEL. ŞCOALA DE ACASĂ  
 

NAVADARU DUMITRIA- PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRIMAR 
 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 33 GALATI 

 
 Omenirea a fost confruntată periodic cu dificultăţi dintre cele mai diverse (molime, războaie, crize 

economice, cataclisme naturale etc.), cărora a trebuit să le răspundă, să le facă faţă, pentru a merge mai 
departe. 

Ultima provocare, de noutate absolută şi de o perversitate aparte este cea provocată de pandemia de 
Covid 19, începută aproape ca o glumă, dar care a închis în casă, pentru o perioadă însemnată, aproape 
toată populaţia planetei şi care, pe de o parte a dat naştere unor provocări fără precedent pentru guvernele 
ţărilor afectate, iar pe de altă parte a obligat populaţiile acestor ţări la comportamente de protejare, în primul 
rând, a sănătăţii fizice şi psihice şi de adaptare la schimbările sociale, economice, politice etc.  

Componentă distinctă şi foarte importantă a vieţii sociale, educaţia a fost unul dintre primele domenii 
afectate de noua provocare, guvernele fiind obligate să decidă întreruperea cursurilor unităţilor şcolare de 
toate nivelurile pentru a evita proliferarea pandemiei în aceste comunităţi.  

Ca urmare, s-a trecut brusc de la învăţarea în clasă, la şcoala de acasă (neînţelegând prin aceasta acel 
gen de educare invocat prin ideea de homeschooling), sălile de clasă şi laboratoarele din şcoli, spaţii comune 
şi cu oferte educaţionale egale pentru toţi cei angajaţi în procesul educativ, fiind înlocuite cu spaţiile 
locuinţelor elevilor şi studenţilor, neadaptate desigur la activitatea educaţională. Aşadar, un prim efect 
imediat al acestei noi situaţii a fost acela al impunerii diferenţelor în ceea ce priveşte condiţiile educaţiei, 
fiecare elev sau student având situaţii particulare de habitat. 

Totodată, actorii principali ai educaţiei au fost obligaţi la distanţare: profesorii acasă la ei, elevii şi 
membrii familiilor lor acasă la ei, cu toţii fiind obligaţi să se adapteze noilor condiţii de realizare a educaţiei. 
Aşadar, comunicarea faţă în faţă a fost înlocuită de comunicarea la distanţă prin intermediul mijloacelor 
tehnologice la îndemână. 

Venită pe neaşteptate, întreruperea cursurilor a găsit nepregătită comunitatea şcolară pentru abordarea 
învăţării în maniera la distanţă. De aceea, în primă instanţă profesorii au fost nevoiţi să caute modalităţi de 
iniţiere şi menţinere a canalelor de comunicare la distanţă cu elevii pentru continuarea parcurgerii 
conţinuturilor învăţării prevăzute de programele şcolare şi planificările întocmite. 

După aproape trei luni de învăţare la distanţă, fiecare dintre cei implicaţi în acest fenomen poate 
formula anumite concluzii din perspectivă proprie.  

O concluzie de ansamblu este aceea că se poate şi aşa. Se poate şi aşa, dar această concluzie ascunde 
alte aspecte de netăgăduit specifice învăţării în clasă. 

Un dezavantaj major al comunicării la distanţă este acela al sărăcirii relaţiilor interumane între actorii 
educaţiei: între elevi, între elevi şi profesori. Clasa de elevi are un rol foarte important în educarea elevilor 
şi integrarea lor socială, cultivând şi dezvoltând la aceştia calităţi umane indispensabile: solidaritatea, 
empatia, întrajutorarea, respectul şi preţuirea celuilalt, prietenia, interculturalitatea etc. Practic, adultul în 
devenire îşi formează personalitatea pe parcursul şcolarizării, în clasă. Ţinând şcolarii la distanţă, ne putem 
închipui că personalitatea acestora va avea de suferit. 

Consider că învăţarea la distanţă nu poate fi aplicabilă preşcolarilor şi şcolarilor. După cum este 
cunoscut, preşcolarii au ca formă de învăţare de bază jocul organizat şi condus, iar jocul presupune jucători 
şi arbitri imparţiali care să medieze activităţile şi să prevină sau să stingă conflictele din timpul jocului. 

Şcolarii mici trebuie să deprindă scrisul, cititul şi socotitul, abilităţi atât de necesare pe parcursul 
întregii vieţi, iar pentru aceasta este nevoie de îndrumarea nemijlocită din partea unui profesionist. 
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Activitatea în cadrul clasei este complexă, presupune atât instruirea, cât şi educarea elevilor. Elevii 
sunt antrenaţi zilnic să se concentreze şi să desfăşoare anumite activităţi, sunt deprinşi cu înţelegerea şi 
respectarea regulilor de convieţuire în colectiv, cu politeţea şi bunul simţ civic în toate împrejurările. 

Elevii desfăşoară activităţi variate care presupun efort intelectual, dar şi fizic, acestea din urmă, dacă 
ne gândim doar la jocurile sportive, neputându-se desfăşura la distanţă. 

Anumite discipline (chimie, fizică, biologie, ştiinţele naturii, educaţie fizică) beneficiază de 
infrastructură specifică (laboratoare, săli, terenuri) pe care elevii o folosesc în instruirea lor. 

În calitate de şcolari, elevii sunt deprinşi cu evaluarea propriilor rezultate (autoevaluarea), dar şi a 
rezultatelor colegilor (interevaluarea), inclusiv a comportamentului. 

Comunicarea la distanţă presupune deţinerea şi utilizarea exclusivă şi intensă a unor mijloace tehnice 
specifice: calculator (laptop, tabletă), telefon mobil performant. Pe lângă faptul că deţinerea şi utilizarea lor 
generează eforturi financiare considerabile pentru familiile elevilor, utilizarea lor îndelungată poate dăuna 
stării de sănătate fizică şi psihică a acestora. Deloc de neglijat este şi faptul că unele conţinuturi şi explicaţii 
prezentate on-line sunt mai greu de asimilat/ înţeles, în mod deosebit de către elevii cu dificultăţi de 
învăţare, iar pentru unii profesori instruirea on-line poate fi copleşitoare, dat fiind că elevii pot accesa 
conţinuturile în diferite momente ale zilei. Totodată, feedbackul este mult mai dificil, iar în anumite 
momente se poate ajunge la imposibilitatea unui feedback specific şi oprtun. 

Din cele câteva aspecte prezentate mai sus reiese faptul că învăţarea la distanţă ar putea fi o soluţie 
aplicabilă pe termen lung unor subiecţi cu vârste înaintate (studenţi sau adulţi angajaţi în forme de învăţare 
pe tot parcursul vieţii) care au parcurs etapele şcolarizării la vârste fragede sau mici. Învăţarea la distanţă 
presupune educabili care au posibilitatea să se concentreze şi să-şi menţină concentrarea şi atenţia timp 
îndelungat, capabili de angajare voluntară în activităţi impuse şi de finalizare a unor sarcini didactice, 
predispuşi la studiu individual şi activităţi autodidactice. 

Pentru preşcolari şi şcolari, aflaţi în plin proces de dezvoltare psiho-fizică, de educare a proceselor 
gândirii, fără de care învăţarea n-ar fi posibilă, şcoala de la distanţă, şcoala de acasă nu poate fi decât o 
soluţie de avarie, aplicabilă numai pentru perioade scurte de timp, în situaţii de criză socială, când se 
procedează la închiderea şcolilor şi suspendarea cursurilor.  

În concluzie, consider că, până la vârsta la care personalitatea educabililor nu s-a conturat, învăţarea 
trebuie să se facă în şcoală, iar locul elevului este în clasă, între colegii săi, acolo unde îşi poate îndeplini 
rolul specific statutului de elev şi unde se poate împlini sub toate aspectele. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE - DE LA TRADIȚIONAL LA ONLINE 
 

PROF. NEAG MONICA CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA” CLUJ-NAPOCA / CLUJ 

 
Educaţia fără frontiere are în centru o școală care combină activitatea educativă desfășurată față în 

față cu cea modernă, de care generația digitală are nevoie. Prin urmare, școlii îi revine misiunea de a construi 
demersul educativ pentru a maximiza oportunitățile noilor tehnologii și pentru a reduce, efectele lor 
negative. 

Datorită contextului actual, am fost nevoiți să transformăm orele din sala de curs, în școala de acasă 
și fiecare dintre noi, cadrele didactice, am aplicat metode noi, am utilizat platforme de învățare, aplicații 
folosite deja sau unele noi. A fost o perioadă de testare, experimentare, adaptare, astfel am aplicat metode, 
tehnici și procedee de învățare inovative, fără garanția că ceea ce fac este bine... dar dacă feed-back-ul este 
unul pozitiv, îți dă încredere că faci bine ceea ce faci. Apropierea școlii de mintea generației digitale, 
presupune un efort planificat și de lungă durată.  

Pentru a susține activități de învățare la distanță, am utilizat, la început, cel mai frecvent aplicații 
simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger, iar 
mai târziu aplicațiile precum Zoom și Google Classroom. În crearea lecțiilor și a materialelor, am făcut apel 
și la resurse educaționale deschise, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, 
soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc. A fost dificil și am 
întâmpinat dificultăți legate de comunicarea autentică și relaționarea umană, sprijinirea elevilor cu nevoi 
speciale de învățare, monitorizarea ritmului învățării. A fost o continuă provocare, importante fiind 
adaptabilitatea, creativitatea și, nu în ultimul rând, instruirea personalizată și proiectarea minuțioasă a 
lecțiilor, pentru că „orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce 
presupune redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, așa cum afirmă prof. univ. dr. 
Constantin Cucoș. 

Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, relevă punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul 
abordării lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre 
motivația cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar 
și de motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de 
obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea 
dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL 
în această perioadă.” 

Una dintre provocări a fost păstrarea motivației elevilor. În acest sens, am realizat lecții interesante 
pe platforma Zoom, am utilizat teste online și am pus accentul pe feedbackul individual. Foarte utile s-au 
dovedit a fi testele online, avantajele acestora fiind: feedbackul obținut de elevi la sfârșitul orei, tema 
propusă, care se corectează automat, notarea după mai multe teste, performanțele elevilor înregistrându-se 
după fiecare test. 

În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, am descoperit metode noi, am învățat un 
alt mod de comunicare, dar lucrurile sunt doar la început, iar copiii au nevoie de sprijin, iar noi – cadrele 
didactice – avem nevoie de ajutorul specialiștilor pentru a compensa educația «convențională» și pentru a 
face educație modernă, în cadre noi, în care trebuie să colaborăm și să învățăm noi înșine. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ȘI BENEFICIILE ACESTUIA 

 
PROF. NEAG PATRICIA CORNELIA 

ȘCOALA: LICEUL TEORETIC SPECIAL ,,IRIS ,,-TIMIȘOARA 
 
Școala din țara noastră a fost analizată ca eficiență și nevoie de reformă în ultimii ani. S-a discutat 

continuu despre nevoia de adaptare a metodelor de predare și nevoia de formare a unor competențe digitale 
și utilizarea a softurilor educaționale în procesul de predare.  

Planul cadru prevedea ore de informatică și TIC, astfel încât elevii au avut posibilitatea de a își forma 
deprinderi practice. Cadrele didactice au realizat la finalul unui an școlar analize SWOT, acestea prevedeau 
ca ținte strategice dotarea cu mai multă tehnologie și laboratoare TIC a școlilor. Răspunsurile generate de 
către cei ce sunt responsabili de bugetul alocat școlilor a fost unul negativ sau evitant. 

Într-o astfel de situație, de comprimis dintre cerințele programelor școlare si mijloace modeste în 
dotarile TIC a fost propusă școala on-line, școala de acasă. 

Această perioadă a fost o oportunitate în care toate resursele umane implicate în procesul predării au 
avut ascultate propunerile și răspunsuri ,,teoretice" din partea celor responsabili de investiție și alocare 
buget. Într-un mod sincer si direct, politicienii responsabili de progresul economic și educațional au 
recunoscut că este nevoie o investiție pe următoarele paliere: 

• Dotarea și modernizarea școlilor cu mijloace moderne (softuri educationale, laboratoare TIC 
etc...); 

• Realizarea unei infrastructuri de acces rapid la internet și telefonie în mediul rural, astfel încât 
acești elevi să poată accesa platforme și resurse educaționale în format digital; 

• Conturarea unor proiecte de formare continuă a cadrelor didactice în scopul consolidării unor 
deprinderi digitale și accesare a platformelor; 

• Proiectarea unor politici sociale de sprijin pentru categoriile defavorizate de elevi (oferirea unor 
tablete); 

În această perioadă cadrele didactice au dat dovadă de o capacitate și o eficiență maximă în a se 
adapta unor cerințe sociale de criză. Iar dacă există aspecte negative nu pot să fie transferate exclusiv 
sistemului de educație. Cred că atât factorii economici cât si cei educaționali au fost în strânsă 
interdependență și toți sunt conștienți de aceasta. Dacă va exista o viziune macrosocială la nivel politic, în 
scopul investițiilor și modernizarii întregii infrastructuri de acces și comunicare, atunci educația se va 
desfășura într-un mod calitativ, oferind șanse egale tuturor copiilor din mediul urban sau rural. 

Cu toate că acest interval a fost dificil pentru toate cadrele didactice, aceasta nu inseamnă că 
beneficiile acestei provocări nu ar trebui punctate după cum urmează: 

- Au fost realizate și concepute materiale didactice atractive, interactive, total diferite de cele rigide 
pe care copiii le respingeau; 

- S-au conceput activități on-line interdisciplinare în care s-au utilizat materiale diverse ce 
presupuneau atât cunoștințele disciplinei dominante, cât și a altora din alte arii curriculare; 

- Cadrele didactice s-au aliniat la standardele sistemelor educationale din țările dezvoltate, accesând 
materiale și platforme educaționale actuale; 

- Părinții au fost mult mai implicați în activitatea de învățare a elevilor, colaborând mult mai bine 
cu dascălii; 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR NEAGOE RALUCA,  

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,I. A. BASSARABESCU”, PLOIEȘTI 
 
 În ultimele luni, am avut parte de un context cu care educația formală nu s-a mai confruntat vreodată. 

Activitățile educaționale care, până acum, se desfășurau în săli de curs, au fost, dintr-o dată, suspendate. 
Starea de urgență a fost instituită, iar interacțiunea umană a avut mult de suferit. Această provocare a venit 
ca o avalanșă peste toți. 

 Mi-am dat seama că singura soluție este adaptarea activităților educaționale captivante și interactive 
la mediul online. Am realizat că un educator apt pentru educația online are nevoie de trei componente: 
adaptarea și susținerea acelor activități care ajută la transmiterea de cunoștințe și la formarea și dezvoltarea 
competențelor în mediul online, managementul participanților în timpul cursurilor susținute online, uneltele 
digitale de care dispunem pentru actul educațional. 

 ,,Nu legea, nu cartea, nu regulamentul ori ministrul face școala. Ci o faci zilnic tu, cel care te sui la 
catedră. De felul cum te-ai gândit (ori nu te-ai gândit) la lecție, de chipul cum privești (ori nu privești) pe 
copii, de metoda cu care explici (ori nu explici în destul) lecțiile, de fiecare pas, de fiecare cuvânt, de fiecare 
gest al tău atârnă soarta viitoare a învățământului. Dacă tu ești dascăl adevărat, poate Universul întreg să 
fie hâd și șubred ca o șandrama veche, tu, în sfera școlii tale ești izvor de lumină, de frumusețe și armonie, 
fiindcă tu ești pentru copil centrul Universului.” (Simion Mehedinți)  

Am acționat cu responsabilitate, nu am așteptat, realizând că de mine, de acțiunile și de gândurile 
mele depind copiii. Prin urmare, am dezvoltat strategia care li s-a potrivit cel mai bine, cunoscându-i pe 
elevii mei, știindu-le potențialul. 

Școala online a debutat cu săptămâna ,,Școala altfel”, activitățile propuse desfășurându-se prin 
intermediul aplicației Whatsapp, pe grupul clasei. 

La sfârșitul acelei perioade, am continuat să postez materialele pe Whatsapp, dar am creat o adresă 
gmail, special destinată trimiterii temelor efectuate de către copii. Acolo, erau atașate fotografiile cu 
paginile din caiet unde copiii își efectuau temele, iar eu trimiteam feedback zilnic. Vă imaginați că totul a 
reprezentat un efort uriaș din partea tuturor celor impicați în acest proces: elevi, cadru didactic, părinți. 

La sfârșitul lunii martie, școala ne-a pus la dispoziție platforma Microsoft Teams. Toți elevii și-au 
creat cont și, din acel moment, activitățile noastre s-au desfășurat prin intermediul acesteia. Microsoft 
Teams este o aplicație de colaborare care ajută clasa de elevi să se organizeze și să poarte conversații, totul 
într-un singur loc. Cu Microsoft Teams pe PC, pe Mac sau pe dispozitivul mobil, am putut să reunesc 
întreaga clasă, să utilizez chatul în loc de e-mail, să editez în siguranță fișiere în același timp, să văd 
aprecierile, mențiunile și răspunsurile, doar cu o singură atingere, să adaug aplicații, să inițiez întâlniri 
online prin sistem de videoconferință.  

Desfășurarea online a cursurilor a constat în pregătirea de către profesor a materialelor și a temelor 
pentru elevi, postarea acestora pe platforma Microsoft Teams, corectarea temelor și oferirea de feedback, 
realizarea testelor online și întâlnirile online cu școlarii. 

Dintre toate aceste etape, cea care a necesitat cel mai mult timp și efort a fost pregătirea materialelor 
și a temelor. Aproape zilnic, am realizat, conform orarului, în principal pentru orele de comunicare în limba 
română și pentru cele de matematică și explorarea mediului câte o prezentare PowerPoint în care inseram 
imagini sugestive, cântece, scurte filmulețe, însoțite de explicații înregistrate cu ajutorul aplicației Loom.  

Loom reprezintă un serviciu gratuit care înregistrează monitorul, dar și pe cel care vorbește prin 
intermediul webcamului, în același timp. Preocuparea mea a fost ca materialul rezultat să nu depășească 
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10-15 minute, perioadă pe care o consider potrivită pentru capacitatea de concentrare a școlarilor mici, de 
8-9 ani, pe care îi îndrum. De asemenea, principiul după care m-am ghidat a fost accesibilitatea informației, 
simplitatea și echilibrul. 

Am putut astfel să creez o relație mai profundă cu elevii mei, fiind de părere că simplul fapt că îmi 
auzeau zilnic vocea îi convingea să parcurgă materialul trimis și le oferea încrederea că totul va fi bine. 
Lipsa de experiență în activitatea de învățare în mod independent a micilor școlari m-a determinat să aleg 
o astfel de variantă. Anterior, constatasem, în repetate rânduri, că nu reușeau să citească cerințele cu atenție 
și să rezolve fără greșeli sarcina de învățare primită. În plus, părintele putea viziona alături de copil 
materialul și putea interveni în timp util, în cazul în care cel mic întâmpina dificultăți. 

Monotonia este dușmanul atenției, iar jocurile în actul educațional se numără printre cele mai eficiente 
metode pentru alungarea monotoniei și pentru implicarea cursanților. Curiozitatea, suspansul și cursa 
contracronometru îi mențin pe copii atenți și îi motivează să folosească informațiile învățate la lecție mai 
bine decât un test scris sau ascultarea clasică. De aceea, am utilizat jocurile pentru introducerea de noi 
noțiuni, pentru recapitularea materiei sau, pur și simplu, pentru a oferi copiilor ocazia să fie voioși și 
încrezători în forțele proprii. Pentru aceasta am folosit aplicații precum Wordwall și LearningApps. Pe 
Wordwall, câteva dintre jocurile interactive pe care le-am testat și care au dat rezultate foarte bune sunt: 
„Cuvinte încrucișate”, „Lovește cârtița”, „Găsește perechea”, „Rearanjează cuvintele în propoziție”, 
„Sortează elementele în grupul corect”, „Adevărat sau Fals”, „Spânzurătoarea”, „Cuvântul lipsă”, 
„Anagrama”, „Calculează rezultatul” sau “Puzzle”.  

LearningApps este o aplicație concepută pentru a sprijini procesul de instruire prin metode 
interactive. Exercițiile (denumite Apps) existente pot fi integrate direct în conținuturile de învățare 
corespunzătoare sau redactate/ajustate în funcție de nevoile utilizatorului, dar pot fi și elaborate online de 
utilizatori. Categoriile încorporează majoritatea disciplinelor de studiu, se poate opta pentru mai multe 
limbi, iar tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse pornind de la: ,,Cuvinte încrucișate”, ,,Jocul 
Milionarii”, ,,Marchează în text”, ,,Quiz cu alegere”, ,,Grilă ordonare”, ,,Joc-Perechi (Perechi imagini)”; 
,,Joc-Perechi (Text/Imagine)”, ,,Ordonează perechi”; ,,Rebus”, ,,Spânzurătoarea” etc. 

Wordwall și LearningApps reprezintă un ajutor pentru profesori şi pentru elevi. Profesorul are 
posibilitatea să structureze materialul pe care doreşte să-l predea în cel mai bun mod sau să se folosească 
de exercițiile oferite de colegi. Pentru elevi, aceste aplicații oferă moduri cât mai interactive şi atrăgătoare 
de însuşire și consolidare a noilor informaţii. Prin intermediul acestora, elevul va învăţa mult mai uşor. 

Evaluarea formativă a fost efectuată prin intermediul Google Forms. una dintre cele mai cunoscute 
aplicații prin intermediul cărora oricine poate crea un formular/chestionar rapid și simplu. Pentru profesori, 
Google Forms este un instrument de mare ajutor în evaluarea elevilor, prin formulare care le testează 
cunoștințele. 

Înainte de desfășurarea propriu-zisă a întâlnirilor online, elevii au fost informați care va fi subiectul 
întâlnirii. În timpul întâlnirii, am transmis observații generale cu privire la teme, am revenit la materialele 
teoretice, postate anterior și am adus precizări suplimentare. De asemenea, s-au efectuat exerciții la care 
elevii au răspuns rând pe rând. Conștientă fiind că interacțiunea este foarte importantă în întâlnirile online, 
elevii au fost întotdeauna implicați efectiv în lecția desfășurată. 

În concluzie, școala online nu înseamnă numai și numai comunicare online și întâlniri desfășurate 
online. Înseamnă pregătire temeinică și studiu de materiale, pregătire și rezolvare de teme, evaluare online, 
întâlniri online desfășurate prin sistem de videoconferință. Toate acestea la un loc, pe lângă resursele 
necesare (dispozitive, conexiune internet etc.) alcătuiesc sistemul complicat de școală online, care pentru 
moment a fost unica soluție posibilă pentru desfășurarea activităților educaționale, până la încheierea 
acestui an școlar. 
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ŞCOALA ALTFEL DE ACASĂ 
 

 PROF. ȊNV. PRIMAR NEAGU DOINA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA”,  
 COMUNA CUZA-VODA, JUDETUL GALATI 

 
 Ȋn plină criză socială şi medicală a venit cel mai aşteptat moment din anul şcolar pentru elevii mei: 

„Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! ” 
De ce spunem „cel mai aşteptat moment”? Ȋn această perioadă, şcolarul mic din mediul rural poate 

deschide altfel de porţi ale cunoaşterii: trasee, muzee, grădini, ȋntâlniri, săli de spectacole, şantiere, 
televiziuni, echitaţie, meşteşuguri ... etc. 

 Experienţele avute până acum ȋn Şcoala Altfel, au presupus descoperire, cercetare, lărgirea cercului 
de comunicare, relaţionare cu persoane şi personalităţi care aduceau aproape un altfel de nou... Anul acesta, 
Şcoala Altfel ȋn izolare a schimbat totul: strategiile, planificarea activităţilor, execuţia, valorizarea... A adus 
aventură şi ȋnvăţare sau ȋnvăţare ȋn aventură... 

 Acum educaţia a necesitat mai mult ca oricând solidaritate şi creativitate. Ȋn calitate de cadru didactic 
am ȋnţeles că elevii mei aveau nevoie de un impuls şi contexte creative de ȋnvăţare pentru a prinde aripi şi 
curaj. „Copiii sunt creativi ȋn mod natural şi doar aşteaptă atmosfera propice pentru a-şi manifesta 
creativitatea.” (J. G. Gowan şi G.D. Demos).  

Platforma Zoom şi aplicaţiile online Messenger, WhatsApp ne-au fost de mare folos! 
Am ȋncercat să ȋnvingem barierele perioadei forţate de izolare, să dăm sens şi valoare activităţilor şi 

să demonstrăm că ȋmpreună ȋntotdeauna reuşim. 
 Ȋn prima zi ne-am aventurat pe tărâmul tradiţiilor culinare din zonă, „Ȋmpreună gătim tradiţional”. A 

existat surprinzător de multă implicare. Copiii au căutat reţete tradiţionle, scrise ȋn caietul de reţete al 
bunicii, fotografii din albumul familiei, informaţii culinare din zona de sud a Moldovei. Unele reţete au fost 
spuse, ȋn filmuleţe, chiar de străbunici. Mamele au fost ȋn bucătărie alături de „micii bucătari” şi aşa au 
apărut fel de fel de preparate (borş de legume, fasole cu usturoi, varză călită, salată de cartofi, turte la 
ceaun...vezi că era şi post!) ȋn expoziţia virtuală şi multe chipuri luminoase şi ȋncântate de realizări. 

 A doua zi educaţia pentru o alimentaţie sănătoasă a continuat. Ne-am ȋmprietenit cu legumele, cu 
fructele, cu produsele lactate. Am ascultat sfaturile d-nei doctor Mihaela Bilic, am vizitat virtual o fabrică 
de produse lactate, am descoperit principiile de bază ale unei alimentaţii sănătoase, ne-am bucurat ȋmpreună 
cu cântecelele „Supa de zarzavat” şi „Fructele”. Nu ȋn ultimul rând ne-am bucurat de nişte farfurii apetisante 
care au adus aproape pe „D-nul Nucă”, „ Banana-Delfin”, „Lămâia – Şoarece”, „Ananasul - Brânză”| 
„Grădina cu flori”, „Dinozauri” etc. 

Toate aceste realizări i-au inspirat pe elevi să creeze ghicitori, poezii, probleme matematice, postere 
despre legume şi fructe, ceea ce a adus ȋmplinire activităţii noastre şi a făcut să sporească bucuria. 

 Pe 2 aprilie, Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret, emoţia a fost foarte puternică, copiii 
au organizat momente de lectură ȋn familie. Au răsfoit bibliotecile de acasă şi cu teancurile de cărţi pregătite 
din timp, mama sau tata alături, fraţii mai mari sau mai mici, toţi pregătiţi pentru ȋntâlnirea specială cu 
Cartea şi cu ceilalţi „membri ai clubului de lectură”. Pe rând, au fost susţinute momente de lectură din 
cărţile copilăriei, momente care au ȋncălzit şi luminat atmosfera, care au făcut ca totul să fie special şi să ne 
simţim ca ȋntr-o mare familie: copii – părinţi - ȋnvăţător! 

 Atât de mult a bucurat inimile acest moment ȋncât, a doua zi am adus ȋn prim plan jocurile copilăriei, 
respectând aceeaşi formulă de organizare – „Când suntem ȋȊmpreună cu membrii familiei, orice joc ne 
place!”. Nici nu simţeai când trece timpul şi nu te mai săturai privind: aici şah, dincolo „Nu te supăra, 
frate!”, mai departe „Cuibul cu ouă” sau „Monopoly”... 
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Totul era captivant şi emoţionant: fericirea copilului alături de familie... 
 Ultima zi a adus ȋn prim plan elevul – artist şi „Peretele vedetă”. După ce şi-au adunat toate cele 

trebuincioase, au pornit ȋn organizarea spaţiului ales cu desene, fotografii, ȋnscrisuri care să exprime 
emoţiile, sentimentele, gândurile pe care le-au avut ȋn Săptămâna Altfel trăită ȋmpreună, precum şi cele 
potrivite perioadei pe care o traversam sau Sărbătorile Pascale. 

 Lucrările au fost deosebite şi au arătat că elevii au ȋnţeles că visurile pot deveni realitate, dacă crezi 
ȋn ele şi ai grijă să le creşti şi să le protejezi. Ȋnvăţarea nu poate fi oprită decât de noi ȋnşine, de lipsa dorinţei, 
de lipsa motivaţiei. 

 La sfârşitul săptămânii „Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, elevi-părinţi-ȋnvăţător, cu 
toţii am simţit că ne-am ȋmbogăţit mintea şi sufletul, că am descoperit lucruri noi despre familie, că am 
descoperit o versiune mai bună a noastră! 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. NEAMṬU CATERUȘA 
 
Ca urmare a suspendării cursurilor cu scopul de a preveni răspândirea coronavirus, educația s-a mutat 

în spațiul online, unde, ca profesor, am încercat să adaptez conținutul predat, metodele de predare și 
evaluare, la noile mijloace de desfășurare a actului instructiv-educativ on-line. Iniṭial am realizat lecţii 
online şi am transmis spre elevi resurse de pregătire, la disciplinele pe care le predau la gimnaziu, chimie 
și fizicǎ. De asemenea, am ȋncercat și am reușit sǎ acopǎr ȋntreaga programǎ școlarǎ de chimie și fizicǎ, 
d.p.d.v. al conṭinuturilor, dar și al evaluarii, livrându-le ȋntr-un mod inteligent, targetul fiind dezvoltarea 
competențelor elevilor. Având ȋn vedere aceastǎ situaṭie am ȋncercat ca activitǎṭile pe care le-am desfǎșurat 
online dar și offline sǎ nu se transforme într-un schimb brut de informații, în lipsa interacțiunii elev-
profesor, eficientizând metodele de predare, ȋnvǎṭare și evaluare, ȋncepând cu organizarea orelor, dupǎ un 
orar stabilit ȋmpreunǎ cu elevii, am schimbat idei, opinii, pentru ȋnceput, prin intermediul unor instrumente 
ca: e-mail-ul, messenger-ul (unde am creat grupuri) și a serviciului web gratuit Google Classroom (accesat 
de pe contul personal) care mi-au oferit posibilitatea interacṭionǎrii, susṭinerii unor discuṭii, comunicând ȋn 
acest sens cu diriginṭii claselor unde am predat și cu pǎrinṭii elevilor. Am creat grupuri din care fac parte 
toți elevii clasei precum și profesori și diriginṭi. Elevii au trimis materiale, am purtat discuții pe baza lor și 
le-am trimis înapoi corectate și evaluate.  

Pentru ȋnceput am trimis elevilor materile care conṭineau rezumatul lecṭiilor de chimie și fizicǎ, 
ȋncǎrcând documentele ȋn format word, ppt și filmuleṭe, link-uri, fișe de lucru conṭinând exerciṭii care 
trebuiau rezolvate și retrimise ȋn vederea evaluǎrii. 

Pentru sǎptǎmâna Școala Altfel “am organizat” excursii virtuale ȋn muzee de artǎ sau știintă, locuri 
mai greu accesibile elevilor, trimiṭându-le link-urile paginilor respective. 

Cu ocazia zilei de “22 aprilie – Ziua Pǎmântului” elevii au realizat și publicat proiecte, lucrari online 
ȋn format word, ppt și filmuleṭe. Elevii au avut posibilitatea de a prezenta mai multe informaṭii procesate 
cu atenție fară a fi implicaṭi emoṭional, ȋn mediul virtual, inhibiṭia cauzatǎ de aspectul fizic fiind diminuatǎ. 
Astfel, elevii au avut mai mult timp pentru dezvoltarea cognitiva, pentru adaptarea, corectarea și 
prezentarea ideilor, fǎrǎ distractori din afarǎ. Ei nu au trebuit sǎ concureze cu extravertiṭii din punct de 
vedere emoṭional, care tind sǎ domine sala de clasǎ ȋntr-un timp relativ scurt. 

 Acest tip de ȋnvǎṭǎmânt mi-a permis personalizarea cursurilor, a metodelor de ȋnvǎṭǎmânt, a 
conṭinuturilor predate, introducând link-uri externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio și video 
ȋn clasele mele virtuale. Astfel, elevul a devinit un „cǎutǎtor de cunoaștere, mai degraba decât un depozit”. 
Cu ajutorul resurselor web am avut posibilitatea de a mǎ informa, documenta și extrage informaṭii utile 
dezvoltarii profesionale, am comunicat cu colegii pe teme de interes comun, am accesat informaṭii de pe 
site-uri de tip wiki (exerciṭii de auto-evaluare / teste), didactic.ro, am declanșat desfǎșurarea unor activitaṭi 
/ aplicaṭii. 

 De asemenea, dupǎ vacanṭa de primǎvarǎ am folosit Google Classroom, accesat de pe conturi 
speciale, separate pentru cele douǎ școli la care predau. Consider cǎ a reprezentat o iniṭiativǎ bunǎ, am 
reușit sǎ ne sincronizam toṭi profesorii, în timpul orelor de curs programul bine fixat fiind mult mai eficient, 
metodă bună prin care am prevenit rămânerea în urmă cu materia. Platforma este foarte eficientǎ, din toate 
punctele de vedere. Am ȋncǎrcat materiale cu unele lecții pe care elevii le-au transcris pe caiete sau le-au 
redactat ȋn word, am avut posibilitatea să le explic și să reluăm ceea ce elevii nu au înțeles, le-am oferit spre 
a vizita cât mai multe site-uri care conțin material educativ. Aceste metode de predare, ȋnvǎṭare și evaluare 
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virtuale le-am realizat atât prin intermediul videoconferinṭelor, precum Google Meet, Google Classroom, 
prin intermediul cărora am realizat predarea si evaluarea în mod electronic. 

 Având în vedere că trăim în era tehnologiei, consider că acest sistem de educație îi pune pe elevi să 
își culeagă singuri anumite informații, îi ajută să rezolve probleme pe baza cunoștințelor dobândite din surse 
online, să devină autodidacți, coordonați de către profesori. Avantajele acestui sistem de educație virtual 
sunt perceperea informației oriunde și oricând, într-o continuă legătură cu școala. Elevii își pot face propriul 
program de învățare, se pot odihni mai bine, fiecare copil are posibilitatea de a vorbi cu profesorul în privat, 
fără a-i fi jenǎ de ceilalți colegi, profesorul explicându-i mai bine și mai mult. În ciuda faptului ca am fost 
izolați la domiciliu și nu am avut posibilitatea sǎ ne continuǎm cursurile la școala, orele au fost recuperate 
prin intermediul cursurilor virtuale. Comunicarea s-a realizat foarte ușor, temele au fost verificate și 
corectate rapid iar orele au decurs în liniște, fără a fi ȋntrerupte sau deranjate de alți factori externi. 

 Evaluare cunoștintelor elevilor a avut un caracter “calitativ”, prin evaluarea fiecărui elev, ceea ce la 
ora propriu-zisă de curs nu se prea întâmplă din cauza timpului limitat și a numărului mare de elevi. În acest 
mod, toți elevii au primit feedback personalizat și nu colectiv. Deadline-urile au fost mai clare și bine 
stabilite prin intermediul calendar google. Fiecare elev a lucrat în ritmul său. Temele ȋncǎrcate de elevi la 
disciplinele pe care le predau au fost notate cu puncte de la 1-100 apoi convertite ȋn note, iar acestea au fost 
trecute în catalog, cu acordul elevului sau al părintelui ori a tutorelui legal. 

 Elevii au participat în număr mare la procesul didactic derulat on-line; celor care provin din medii 
dezavantajate le-au fost puse la dispoziṭie echipamentele necesare pentru a beneficia de educație online. 

 Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă studenţilor un 
conţinut de instruire prin Internet. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor în procesul de învăţare 
este posedarea unui calculator şi o conexiune la Internet. Formele în care s-au derulat activitățile on-line: 
am folosit ca dispozitive laptopul și telefonul iar platformele de bază utilizate a fost whatsapp și aplicațiile 
din google classroom. 

 Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai multe 
ori se uziteazǎ aşa-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de conţinut educaţional pe un server 
Web, crearea de reţele de comunicare între participanţii la procesul de educaţie, de învăţare şi de gestionare, 
permiţând testarea independentă a cunoştinţelor lor prin intermediul diferitelor teste. 

 Tipurile de resurse pe care le-am utilizat au fost: lecții create, materiale video, teste, teme, fișe de 
lucru, facebook, messenger, vizionare programe, resurse educaționale deschise RED. 

 Modalitatea de comunicare cu elevii care nu au reușit sǎ participe la activitățile on-line (au fost și 
astfel de cazuri) a fost telefonicǎ și prin materiale printate, furnizate la domiciliul elevilor. 

 Şi pentru mine şcoala online a fost şi este o provocare, fiindcă este necesară inclusiv formarea 
noastrǎ, a dascălilor, în accesarea şi utilizarea diverselor platforme educaţionale sau de comunicare. În plus, 
sesiunile online presupun o muncă de pregătire destul de mare, fiindcă o oră online este precedată de cel 
puţin o oră de pregătire a lecţiei de predare, urmatǎ fiind de descǎrcarea temelor elevilor, corectarea, 
evaluarea și returnarea acestora. 

 Sinuosul drum prin viaţă m-a dus către interacţiuni interesante şi mi-a arătat cât de important este să 
te pui în poziţia în care poţi face viaţa cuiva mai uşoară și chiar mai frumoasǎ. Astfel, m-am bucurat din 
plin de aceste lucruri în experiența mea, capacitatea de a mǎ adapta la cerinţe noi şi în permanentă schimbare 
a fost şi va fi în continuare o abilitate cheie. Faptul că suntem puşi în situaţii noi, în medii noi şi că trebuie 
să interacţionăm în moduri pe care nu le-am intuit trebuie văzut că un avantaj din care se poate învăţa. 
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 DEZVOLTAREA PERSONALITAȚII COPILULUI  

 
 PROF. NEAȚĂ ELENA 

 CLUBUL COPIILOR ,,PICTOR FLORIN ISUF ,, 
 TÂRGU-CĂRBUNEȘTI, JUDEȚUL GORJ 

 
 Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane a 

fiecărui individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației generațiilor ulterioare. 
 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate, unele 

dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: 
cea digitală. 

 Din 11 martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții încearcă 
să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în 
mediul on-line până la sfârșitul anului școlar. 

 Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-
au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile 
on-line. Cred că provocarea este să regândim învățarea și sa ne punem întrebarea ce este învățarea și cum 
se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă”. 

 Punctele tari ale ,,școlii online”: asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia; 
facilitează transmiterea cunoștințelor, ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se poate 

face prin platformele utilizate; se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult 
mai ușor; se poate da mai ușor un feedback în momentul activității online. 

 Puncte slabe: se mărește timpul petrecut în fata diferitelor ecrane; nu toți elevii au acces la 
tehnologie; chiar și cei care au acces nu pot fi stimulați să ia parte la toate activitățile, deși li s-a amintit 
obligativitatea participării; stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai datorită faptului că se 
simt forțați să asigure tehnologia necesară si materialele necesare pentru executarea lucrărilor practice; 
creează nemulțumiri în cazul elevilor care, deși nu sunt la școală, trebuie sa se trezească devreme pentru 
a participa la activități. 

 De-a lungul vremii, am observat că, copii care provin din familii care recunosc rolul important al 
educaţiei, sunt mai încrezători în forţele proprii, mai dornici de a se implica în activitatea şcolară şi îşi 
dezvăluie mai uşor emoţiile, în timp ce aceia care provin din familii care neglijează educaţia sunt mai 
nemotivaţi, dezinteresaţi şi mai închişi. Implicarea elevilor în activitatea extraşcolară, creşterea intereselui 
pentru educaţie se poate rezolva în primul rând prin conştientizarea părinţilor. Acest lucru se poate face 
printr-o mai mare implicare a părinţilor în activitatea extraşcolară 

 Copilul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor 
individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care 
le câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi 
originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor 
contribui la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat 
pe inovaţie în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. Familia este şi trebuie să fie un model pentru 
copii. Copiii imită vorbele, faptele şi gesturile celor în mijlocul cărora trăiesc. De aceea, părinţii trebuie să 
aibă mare grijă şi să se comporte în faţa lor exact aşa cum doresc să se comporte şi copiii când vor fi adulţi. 

 Comunicarea sinceră şi deschisă, încrederea reciprocă între părinţi şi profesori, între părinţi şi copii, 
asigurarea înţelegerii şi ajutorului de care copiii au nevoie pentru a depăşi dificultăţile, fără derogări de la 
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muncă, cinste şi obiectivitate, sunt în măsură să asigure progresul şcolar al copilului şi dezvoltarea 
personalităţii sale potrivit particularităţilor lui de vârstă şi individuale. 

 Educaţia este eficientă atunci cînd consideră copilul în centrul ei ca parte activă şi motivată 
la propria devenire. Şcoala este factorul primordial şi extrem de important, dar ea nu este totul, ea are 

nevoie de familie, de comunitate, de întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma omul în devenire. De 
aceea, rolul familiei nu trebuie diminuat, ea este leagănul social al copilului şi sprijinul său pe aproape toată 
viaţa. 

 În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdișciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciați și mai acesibili sufletelor acestora, contribuie la formarea și dezvoltarea complexă a 
personalității copilului în plan moral, intelectual, estetic, civic și fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor 
educației al cărei scop ultim este de pregătirea pentru viață a copilului. 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR NECHITI LAURA 
SC. GIMN.”AVRAM IANCU” BISTRIȚA 

JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
 Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe 

care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezintă punctul 
de plecare în toate deciziile luate în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin. Cu 
cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce 
ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune. 
Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. 
Construirea unui parteneriat educativ în comunitatea în care creşte, se dezvoltă şi este educat copilul 
constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Se recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu 
mai pot fi realizate decât în comunitatea de opţiune dintre mediile responsabile: familie-grădiniţă-şcoală-
societate. Din experienţă se trage concluzia următoare: colaborarea familie-grădiniţă-şcoală-societate este 
benefică şi cu rezultate deosebite atât pentru implicarea părinţilor dar şi pentru membrii comunităţii care 
îşi dau silinţa să se integreze în atmosfera grădiniţei şi să se împrietenească cu copii. 

 Școalaeste a doua familie, un loc unde se poate practica educaţia, spaţiul unde se asigură nu numai 
un volum important de cunoştinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, deschise. 

 Educaţia însumează acţiunile – delibereate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice sau 
nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la reperele socio-
economicoistorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară. Se poate afirma că educaţia este activitatea 
complexă realizată în cooperare de educator şi educabil (a căror rol este şanjabil) în vederea formării şi 
autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-contructiviste. 
Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile educative organizate 
de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., drept educaţie nonformală, iar 
influenţele spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass media etc., educaţie 
informal 

 Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi iniţierea 
unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta 
deoarece învăţarea „nu este legată” numai de şcoală sau de alte contexte organizate.  

 Educaţia formală şi cea nonformală au drept notă comună faptul că ambele sunt special organizate 
de societate, cu scopul de a uşura, de a grăbi, de a eficientiza procesul formării unor comportamente propice 
învăţării continue, inclusiv prin mijloace proprii, precum şi de a asigura achiziţionarea unor informaţii cu 
largi resurse de integrare în sisteme, de transferare a lor în diverse domenii ale cunoaşterii. De asemenea, 
ambele sunt instituţionalizate, deosebindu-se doar prin cadrul şi modalităţile lor specifice de a acţiona. În 
zilele noastre se constată atât o extindere, cât şi o intercorelare strânsă a tuturor acestor forme, ceea ce face 
să le crească potenţialul educativ. Astfel, educaţia formală trebuie să cunoască valorile şi influenţele 
exercitate prin intermediul educaţiei ocazionale, nonformale şi informale, să exercite o funcţie de sinteză, 
de integrare a acestora în procesul unitar de formare şi cultivare a personalităţii copiilor, a tinerilor. Pe de 
altă parte, trebuie spus că experienţa acumulată în cadrul educaţiei şcolare contribuie la creşterea 
randamentului celorlalte forme ale educaţiei, în condiţiile în care tinerii sunt înarmaţi cu capacitatea de a 
discerne, de a selecta, de a sintetiza, din multitudinea de experienţe acumulate, pe cele care au în mod cert, 
valoare educaţională şi pot influenţa comportamentele lor pozitive Cei trei termeni fundamentali pe care se 
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bazeaza semnificatia conceptului sunt „viata―, "permanent―, "educatie―. Educaţia nu se termină la 
sfârsitul instrucţiei şcolare, ci constituie un proces permanent. Educaţia permanentă îmbracă un caracter 
universal, democratic şi trebuie să răspundă schimbărilor care se produc în societate, în ştiinţă, tehnică, 
cultură.  

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni organizate ar 
putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru ceea ce propune 
societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala dezvoltă o serie de structuri 
de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de activităţi de susţinere în afara 
clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor 
didactice 

 Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea individului 
prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, simte tot mai mult nevoia să 
realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă copilul. 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a 
profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre 
şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii 
conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat 
care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor 
educative. 

 O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă specialiştii în intervenţia socio-
educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, organizate şi desfăşurate de societate în 
direcţia susţinerii, orientării, corectării sau suplinirii activităţii educative a părinţilor. Toate tipurile de 
specialişti cu care familia intră în contact prin copil (cadre didactice, pediatrii, medici, psihologi, jurişti 
etc.) exercită un rol explicit sau implicit pe lângă părinţi. Educaţia copiilor a devenit, în societăţile moderne, 
o problemă de interes naţional . 

 Colaborarea dintre şcoală–familie-societate presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate 
de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.. 
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AVANTAJELE UTILIZĂRII RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE  

 
PROF. NECIU ILEANA 

LICEUL TEHNOLOGIC „ VIRGIL MADGEARU” ROȘIORII DE VEDE 
 
Este inevitabil ca resursele educaționale să se digitizeze, pentru că aceasta este oportunitatea de a 

forma un context bogat de regăsire a resurselor, precum și un start solid pentru cei care doresc să le 
îmbogățească mai departe. Se ridică întrebarea de ce ar trebui resursele să fie și deschise, nu doar digitale. 
Răspunsul simplu este că avantajele utilizării Resurselor Educaționale Deschise-RED, cu precădere în 
învățământul public, sunt mai mari decât costurile asociate riscurilor potențiale.  

Avantaje 
 A. Accesul la educație de calitate pentru un număr mai mare de persoane Acesta este avantajul cel 

mai vizibil și care ține mai ales de gratuitatea accesului. Unul dintre principiile de bază ale educației este 
echitatea: oricine, indiferent de clasa socială, trebuie să aibă acces la educație de calitate. Universalizarea 
accesului la cursuri este un pas important, dar nu este singurul, atunci când privim din perspectiva RED. 
Factorul cel mai important într-o școală sunt profesorii, iar resursele deschise sunt un canal de transfer 
direct și rapid de expertiză de la profesori cu experiență mai mare la cei cu experiență mai redusă.  

B. Creșterea calității educației prin evaluarea de către colegi (peer-evaluation) Unul dintre 
argumentele împotriva RED cel mai des întâlnite este cel al absenței standardelor de calitate. Cum putem 
să ne asigurăm că o resursă este bună dacă nu avem un arbitru, o agenție independentă care să o evalueze 
și să acrediteze. Vom arăta că pe termen lung acest aparent dezavantaj se transformă într-un uriaș avantaj. 
Este evident că nu e fezabil să avem o agenție capabilă să administreze uriașul număr de resurse produse; 
o astfel de cale nu ar face decât să îngroape subiectul. Însă Internetul ne arată puterea a ceea ce numim 
peer-evaluation, adică o evaluare între egali.  

C. Creșterea interesului comunității față de educație Absența comunității – în primul rând a părinților, 
în învățământul preuniversitar – din viața școlii este unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru 
profesioniștii din educație. Lucrurile se văd ușor diferit din cealaltă perspectivă: „ce legătură are școala cu 
viața?” este o întrebare retorică auzită adesea în rândul membrilor comunității. Indiferent cum formulăm 
problema, constatăm o distanțare continuă între școală și educație. O parte din problemă este dată de lipsa 
de informare despre ce se întâmplă la școală și este un punct în care folosirea RED poate să aducă beneficii. 
Nu doar profesorii sau alți specialiști vor avea aceea la resursele deschise, ci și publicul larg. Trebuie 
subliniat că un aspect important al participării se referă la actori sociali care au legături speciale cu școala: 
antreprenori, cei ce vor angaja absolvenții; organizații comunitare și ale organizații ale societății civile, cei 
care facilitează integrarea civică a elevilor; instituții și autorități publice, cei ce construiesc politici publice 
ce trebuie să țină cont de nivelul de educație al societății. 

 D. Stimularea inovației Inovația este motorul creșterii economice în societățile dezvoltate. Unul 
dintre cele mai importante avantaje ale folosirii RED, în contextul mai larg al promovării unor politici de 
acces deschis la rezultate și date de cercetare, este tocmai stimularea inovației prin acces larg la cunoaștere. 

 E. Cost scăzut Utilizarea RED are un cost destul de mic. În fapt, este mai mult o schimbare de 
mentalitate decât de alocare a resurselor, atunci când vorbim de sistemul public de educație. Statul creează 
sau achiziționează constant resurse educaționale, pentru că are nevoie de ele pentru buna desfășurare a 
procesului educațional. Profesorii se implică oricum în producerea de resurse, pentru că face parte din 
cerințele meseriei.  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. NEGOIȚĂ ILEANA 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”BEETHOVEN” CRAIOVA 
 

Educaţia însumează acţiunile – delibereate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice sau 

nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la reperele socio-

economico istorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară.  

Se poate afirma că, educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi educabil 

în vederea formării şi autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi 

pozitiv-contructiviste. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă care 

se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și 

să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 

accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, 

putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Carantina ne-a prins pe toți așa cum ne-a prins: fără pregătire psihologică sau emoțională și cu multe 

alte neajunsuri. În această situație, indiferent de vârstă, statut social sau job, majoritatea oamenilor trăiesc 

și experimentează același lucru: prima carantină din viața lor. 

Sunt atât de multe aspecte pe care nu le putem controla în aceste momente încât ne simțim confuzi, 

neliniștiți, furioși, întreaga noastră rutină a fost brutal întreruptă și e nevoie să găsim strategii pentru a face 

față acestei provocări. Chiar și în aceste situații putem să recâștigăm controlul dacă acordăm atenție 

aspectelor importante, dar uneori neconștientizate din viața noastră. În toată această schimbare putem să ne 

păstrăm echilibrul sau mai bine zis să ne reechilibrăm în mod constant dacă avem grijă de noi.  

Dacă vorbim de educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat 

oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și îi determină pe profesori să găsească 

împreună soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța altfel. 

Pentru elevi și părinți, sigur este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă cu resursele și tehnologia 

pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în scopuri de învățare, poate și crearea unui 

obicei de a înțelege și susține mai mult copilul și de a face parte cât mai mult timp din viața lui de școlar,  

Consider că, predarea online ar fi necesar să se facă în cunoştinţă de cauză, deoarece mulţi profesori 

nu au ajuns la studii de specialitate asupra impactului tehnologiei asupra copiilor şi nici nu cunosc criteriile 

de evaluare ale acestui impact. Este vremea să formulăm drepturile profesorului și ale elevului în şcoala 

online potrivit igienei mentale şi fizice. 
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Mai mult, în această perioadă fiecare profesor a fost necesar să facă un exerciţiu de imaginaţie legat 

de ce se întâmplă în fiecare familie pornind de la peisajul relaţional pe care îl cunoştea dinainte, adăugând 

o serie de necunoscute. Le sunt recunoscătoare părinţilor care mi-au uşurat această cale şi m-au informat 

asupra dificultăţilor pe care le au şi am reuşit să alegem împreună o soluţie specifică. Primele experiențe 

le-am cules de la elevi. Vacanța forțată nu i-a bucurat, iar incertitudinea în ceea ce privește sistemul de 

predare în carantină le-a cam dat bătăi de cap. Dar, până una alta, lucrurile s-au mai aranjat, așa cum mi-a 

declarat o eleva de la clasa mea. 

„Lecțiile online mi se păreau mereu rupte din viitor, însă nu atât de departe a fost viitorul, astfel încât 

expresia «am ora online la 12» e o normalitate deja.” E foarte bine că era tehnologiilor permite realizarea 

orelor în mediul online pe platforme speciale precum Google Classroom sau Zoom, astfel recuperarea 

orelor se face în timp real și «vacanța forțată» devine școală la domiciliu.  

Învățarea de acasă e la fel de importantă și totodată, relațională, inspirațională, informală. A aduce 

școala în casă a fost un experiment bun și revelator, atât pentru mine cât și pentru elevi și părinți.  
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ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ON-LINE, EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI, PARERI PRO ȘI CONTRA 

 

PROF. INV. PREȘCOLAR NEGOIȚĂ NICULINA 

G.P.N. TOMȘANI, JUD. PRAHOVA 
 

„Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoș, 

director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași. 

 „Profesorii noștri sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față acestei provocări și să compenseze 

inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică, proiectare 

minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim despre un compromis și o încercare de a face tot 

posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele mici.” 

Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 

lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare dificultăți de ordin tehnic – 

platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 

activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 

pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 

domeniul disciplinei , lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 

înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale . 

Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 

tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de 

programe suplimentare , lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii , nivelul insuficient al 

competențelor digitale, lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, lipsa unui program bine structurat, 

determinând sincope în învățare, lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor, acces limitat la 

Internet . 

Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de la 

Universitatea din București, relevă punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul abordării 

lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația 

cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de 

motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar 

dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de 
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creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această 

perioadă.” 

Eu am folosit cu grupa mea platforma Messenger si convorbiri telefonice. Părinții au avut o frumoasă 

comunicare si colaborare, pentru că au dispus de tehnologia necesara. Au avut o apropiere mai mare de 

copii și au manifestat interes pentru actul educațional. Au făcut fotografii la orice cerință. 

Cadrele didactice participante la investigație sunt deopotrivă din mediul rural și din mediul urban, 

distribuiți proporțional pe niveluri de învățământ. 

 ,,Indiferent că educația se face la distanță sau nu, în esență rămâne un act pedagogic, și colegii ne-au 

semnalat explicit acest aspect. Cercetarea noastră este proiectată pentru a ajuta Ministerul Educației și IȘJ-

urile să ia măsuri adecvate și ne oferim să continuăm demersurile colaborative.”, conchide conf. univ. dr. 

Marian Ilie, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest din 

Timișoara. 
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 O ALTFEL DE ȘCOALA... 

 
 PROF. INV. PREȘC., NEGRU MIHAELA 
 GRADINIȚA P. P. NR. 36 TIMIȘOARA 

 
 Începând cu data de 11 martie 2020 cu toții, profesori, elevi, părinți , încercăm să ne adaptăm din 

mers la o altfel de școală.O școală impersonală, de acasă, în singurătate.La început a fost atractiv, 
curiozitatea necunoscutului, apoi a devenit obositor, fără feedback, fără satisfacții, fără emoție.Apoi s-a 
instalat dorul de școală, de colegi, de unii profesori, de unele activități pe care nu le mai putem 
desfășura:excursii, jocuri, vizite, practică.Apoi, ne-a cuprins teama:până când? 

 
 Am început să facem haz de necaz, glume cu școala on-line, cu părinți ce fac temele propriilor copii, 

cu găsirea unor scuze tot mai puerile pentru lipsa activității on-line.Copiii au început să accepte aceste ore 
fără a se implica.Măcar pauzele de ar fi ...live!Elevii au devenit tot mai creativi:știu cum să copieze, ba 
chiar să-și șoptească unul altuia folsind simultan două alternative on-line ZOOM ȘI SKYPE! 

 I-am învățat să socializeze, să se joace împreună, să se atingă...Le-am solicitat imperios să renunțe 
la telefonul mobil, la jocurile pe calculator, la timpul lung pe care-l petreceau în fața monitorului.Și a venit 
azi, când le cerem tehnologie performantă, acces la net, abilități, digitale, ore multe petrecute în fața 
calculatorului.Azi nu mai suntem tot noi, cei de ieri?Dintr-o dată le cerem distanțare socială și pot sta de la 
ora 9 dimineața la ora 15/16 în fața monitorului, după care să rezolve sarcini tot la calculator? 

 Acum nu mai facem nici haz.Ne-am săturat de glume.Pare tot mai trist.Elevii noștri sunt mai triști.Nu 
au motivație, nu văd viitor, s-au răsturnat planurile de examene, de vacanță.Și oamenii din jurul lor sunt 
serioși și triști. 

 
 Un învățământ nepregătit pentru școala online din toate punctele de vedere.Dar , ar trebui să reținem 

câteva aspecte pentru viitor: 
1.fiecare școală să aibe propriul site; 
2.fiecare elev să aibe propriul mail instituționalizat; 
3.activitătile de secretariat, solicitări diverse ale părinților, eliberări adeverințe, recomandări, cereri, 

reclamații, etc. să se deruleze în mod curent și online; 
4.situația școlară /pe baza unei parole, obținută online; 
5.elevii care se recuperează acasă , pe caz de boală, să poată avea acces la lecțiile noi predate în timp 

real, online; 
6.periodic, să se desfășoare activități online, după un orar clar stabilit; 
7.formarea cadrelor didactice în vederea predării online. 
 
 Trebuie schimbate mentalități, proceduri. Și nu trebuie uitat că învățământul se face de către oameni, 

pentru oameni, cu dragoste, răbdare, căldură, talent, candoare și delicatețe. 
 Învățământul înseamnă formare, modelare bazată pe responsabilitate, încredere și respect.Și da, nu 

poate fi înlocuită această relație de calculator! 
 Timpul curge, începem să realizăm ce bine a fost... Și trebuie să ne impunem că totul va fi bine! 
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ACTIVITATEA ONLINE 

  

 PROF. NICA ELENA LOREDANA 

 C.N.I MATEI BASARAB, RM. VALCEA  
 

 Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator conectat la 

o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru 

colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie. Materialele educaţionale pot fi prezentate 

sub formă de text, grafice, materiale audio, video.  

 Un curs electronic este un curs tradiţional transpus într-un format accesibil (text, multimedia, audio, 

video) cu ajutorul calculatorului. Se numeşte clasă virtuală spaţiul de învăţare online pe care utilizatorii pot 

să-l utilizeze concomitent. De obicei, cei care învaţă pot asista la o prelegere live şi de cele mai multe ori 

sunt posibile şi intervenţii din partea celor care învaţă (întrebări, semnale, influenţarea vitezei).  

 Proiectarea instruirii asistate de calculator poate fi definită ca fiind dezvoltarea sistematică a 

specificaţiilor procesului de instruire utilizând teoriile învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea 

calităţii procesului de instruire. Aceasta este definită de un întreg proces de analiză a necesarului de 

deprinderi, cunoştinţe şi a obiectivelor învăţării şi de concepere a unui sistem de transfer şi de livrare care 

să asigure satisfacerea acestor necesităţi.  

 Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, 

utilizatorul putând hotărî singur, data şi ora la care se implică în activitatea de instruire. 

 Experienţa platformelor elearning deja funcţionale a demonstrat faptul că participanţii la educaţie 

prin intermediul noilor tehnologii e-learning se familiarizează în scurt timp cu mediul virtual şi intră relativ 

repede în ritmul natural al transmiterii şi respectiv, însuşirii de cunoştinţe prin acest modern şi eficient tip 

de educaţie. 

 Modul de invatare traditional a devenit greu de gestionat in comparatie cu invatamantul bazat pe 

resursele Web. Putem spune ca acest tip de resurse reprezinta de fapt noile carti ale epocii moderne. 

 Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care faciliteaza procesul de predare/ invatare si nu 

numai. Web-ul asigura elevilor un pachet variat de informatii stiintifice fiind incluse in baze de date, 

biblioteci online, etc. Atat profesorii cat si elevii pot schimba idei, opinii, prin intermediul e-mailului, chat-

ului sau site-uri de socializare. Acestia pot organiza excursii virtuale in muzee de arta sau stiinta, in centrele 

de cercetare, locuri mai greu accesibile elevilor. De asemenea, elevii pot publica proiecte, lucrari online 

acestea fiind vizualizate si evaluate fie de cadrele didactice, fie de colegi. 

 Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informatii procesate cu atentie fara a mai fi implicati 

emotional. Spre exemplu intr-o discutie on-line, elevii introvertiti tind sa fie mai activi din mai multe 
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motive. In mediul virtual, inhibitia cauzata de aspectul fizic este diminuata. Astfel, elevii au mai mult timp 

pentru dezvoltarea cognitiva, pentru adaptarea, corectarea si prezentarea ideilor fara distractori din afara. 

Ei nu trebuie sa concureze cu extravertitii din punct de vedere emotional, care tind sa domine sala de clasa 

intr-un timp relativ scurt. 

 Desi invatamantul prin intermediul resursele web prezinta numeroase avantaje fata de invatamantul 

traditional, putem afirma faptul ca nu intotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este 

evident faptul ca numarul utilizatorilor de resurse web este in ascensiune iar odata cu acestia si calitatea 

invatamantului creste. Putem remarca deasemenea valentele benefice pe care internetul le are in predarea, 

invatarea sau evaluarea disciplinelor scolare si faptul ca nu mai exista multe domenii in care resursele web 

sa nu joace un rol fundamental in rezolvarea problemelor curente. Invatamantul de tip e-learning castiga 

teren in fata celui traditional, iar elevii aproape ca asociaza internetul cu un veritabil profesor. 
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ȘCOALA ALTFEL! 

ȘCOALA DE ACASA! 

 

 
 

 PROF. NICOARA ȘTEFAN 

ȘCOALA GIMNAZIALA „AUREL SEBEȘAN” FELNAC 
 

Dacă în anul școlar precedent, din cadrul Programului Național “Școala Altfel”, nu puteau lipsi 

vizitele efectuate la muzee, teatre, cinematografe, biblioteca județenă, la grădinile botanice sau zoologice, 

excursiile, unde elevii, însoțiți de dascăli, puteau descoperi peisaje superbe, în acest an școlar, în schimb, 

datorită măsurilor de prevenire a răspândirii noului Covid-19, activitățile extrașcolare s-au mutat acasă. 

A fost o experiență inedită pentru fiecare dintre noi: dascăli, elevi, părinți, datorită faptului că întregile 

activități s-au desfășurat într-un mod virtual, în care multi dintre noi nu aveam o oarecare experiență. Alături 

de familie, utilizând tehnologia modern, elevii le-au putut demonstra profesorilor că “Școala Altfel” poate 

avea aplicabilitate în orice condiții, oriunde s-ar afla dacă în acest sens există voință și perseverență. 

Fără să se abată de la învățătură, elevii școlii noastre au reușit să îmbine în cadrul programului „Școala 

Altfel”, utilul cu plăcutul, rezultatele ingeniozității acestora fiind de-a dreptul uimitoare. Astfel, timp de 

cinci zile, dacă unii și-au îndreptat atenția spre activități ce țin de grădinărit ( plantarea de flori, copaci, 

tăierea viței-de –vie, curățarea curții și a grădinii, de bucătărie ( preparea de produse culinare ), de domeniul 

artisticului ( realizare de planșe, picturi, colaje ), de amenajare a spațiului de acasă, etc. 

Fiecare elev a avut contribuții oroiginale în desfășuarea acestor activități cu tentă extrașcolară, 

încercând să înfrumusețeze întreaga săptămână dedicată acestor acțiuni. 

Niciodată cuvântul „altfel” nu a avut o conotație atât de puternică, specială, pe drept cuvânt, o 

încărcătură emoțională atât de profundă. 

Trăim din păcate vremuri tulburătoare, imprecise, sinusoidale, care din păcate ne provoacă la 

autodescoperire și la un alt mod de a trăi, la o altfel de normalitate, imposibil de anticipat în urmă cu doar 

câteva săptămâni. Școala altfel ne permite astfel să criem o poveste nouă despre descoperire, acceptare, 

împlinire și rezultate frumoase. 
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Ne-am bucurat cu toții de beneficiile platformei Zoom, Classroom care ne-au permis să ne conectăm 

într-un număr suficient de mare și ne-au ajutat în vederea existenței unui contact social relativ. 

Am să prezint câteva dintre realizările elevilor noștri: 

 
Trăim cu speranța ca în anul școlar ce va urma să ne reântâlnim cu o Școală Altfel mult mai vie, mai 

activă și în cadrul căreia să fim cu toții împreună și la propriu. Este important să nu nu pierdem speranța 

pentru vremuri mai liniștite și mai pașnice, căci speranța este ultima care va muri, căci pe drept cuvânt 

spunea matematicanul și filozoful grec Aristotel din Stagira: 

“Speranța este visul omului treaz”. 
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O NOUĂ FORMĂ DE ÎNVĂȚARE PENTRU ELEVI: ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
PROF. NICODEI CEZARINA,  

COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” FOCȘANI, JUD. VRANCEA 
 
 Învățarea online nu i-a găsit pe elevi total nepregătiți. Ei știau să folosească motoare de căutare, știau 

să umble foarte repede pe dispozitivele proprii, fie telefoane, laptopuri sau calculatoare și știau multe din 
funcțiile pe care acestea le pot oferi. Elevii de la liceul unde predau erau chiar familiarizați cu platforma 
educațională Adservio, deoarece în școală era implementat catalogul electronic. E drept că elevii nu 
încercau să descopere și alte posibilități oferite de această platformă, iar momentul pentru a le cunoaște s-
a ivit atunci când școala s-a mutat în mediul online.  

 Nici eu, ca profesor, nu am „scotocit” prea mult prin posibilitățile platformei, deși ea încerca să fie 
cât se poate de prietenoasă. Începând cu anul școlar 2019-2020, puneam notele și absențele elevilor în 
paralel în catalogul clasic cât și în cel de pe Adservio. Platforma lăsa mesaje scrise cu roșu dacă elevii nu 
aveau note sau erau în situații de corigență. La sfârșitul primului semestru, mediile erau gata calculate acolo. 
Mai descoperisem și biblioteca electronică, nu prea dotată, dar cu multe cărți din bibliografia școlară. 

 Când a trebuit să mă rezum la variantele oferite doar de mediul online pentru a face lecții și a ține 
legătura cu elevii, platforma mi-a sărit în ajutor. Primul pas a fost să trimit mesaje claselor, nu individual. 
Apoi am accesat opțiunea „creează teme”, care se găsește la fiecare clasă. Tema poate fi scrisă și păstrată 
ca ciornă până la o dată ulterioară, când va fi trimisă elevilor. Un mare avantaj, deoarece în weekend pot 
face mai multe teme pentru o clasă, pe care le trimit apoi în cursul săptămânii, fără riscul de a-i zăpăci pe 
elevi. Temele mai au și o dată de finalizare, astfel elevii pot ști care e tema pentru ultima săptămână, atunci 
când acestea sunt doar pentru o perioadă delimitată de timp. 

 Următoarea descoperire a fost chestionarul. Inițial am creat un chestionar pe care l-am trimis la toate 
clasele a IX-a, a X-a și tot așa, pe nivel de studiu. Doar că și răspunsurile au venit de la toți elevii de pe 
nivelul respectiv și a trebuit să notez elevii căutându-i în fiecare clasă. Chestionarul următor a fost pentru 
fiecare clasă în parte, iar răspunsurile au fost ușor de cules. Platforma are însă aici un mare minus: spre 
deosebire de chestionarele Google, aici nu se poate acorda un punctaj pentru răspunsuri, elevul nu știe dacă 
a răspuns corect sau greșit deoarece el nu primește niciun feed-back. După ce trimite chestionarul, el nu 
știe dacă și ce anume a greșit. Și aici este o muncă consistentă pentru profesor pentru a evalua răspunsurile, 
dar și pentru a informa ulterior elevul de corectitudinea lor. 

 Ultima descoperire pe platforma Adservio a fost posibilitatea realizării lecțiilor interactive, așa cum 
se desfășoară pe Zoom. Diferența este că elevii pot deveni vizibili numai câte unul și numai cu acceptul 
profesorului. Practic, ei nu se văd între ei, doar profesorul este văzut de către toți elevii și de aceea, această 
modalitate de întâlnire i-a dezamăgit puțin. 

 Dincolo de dezavantaje, platforma Adservio a fost de mare ajutor în această perioadă deoarece am 
putut transmite lecții, teme, chestionare, am primit răspunsurile elevilor și am putut interacționa cu ei. 

 Despre elevi...mulți s-au plâns că nu le funcționează dispozitivele sau nu e bun semnalul la internet, 
mai ales când vremea este „furtunoasă”. Penele de curent nu au lipsit nici ele. Apoi, elevii au acuzat numărul 
mare de teme pe care le primesc, deoarece, așa cum au fost indicațiile venite de la Ministerul Educației, 
școala online a însemnat recapitulare și aprofundare și nu comunicare de noi cunoștințe. Și dintr-o dată, 
elevii s-au trezit cu recapitulări și teme la majoritatea obiectelor. Dar pentru ei, o altă problemă a fost lipsa 
unui control mai sever în timpul desfășurării orelor online: dacă elevul lipsește de la oră și spune că nu a 
avut internet, el nu poate fi controlat. Elevii au profitat de statul acasă și au petrecut nopțile pe diferite rețele 
de socializare, lucru pe care îl făceau și până acum, dar dacă absența fizică, de la școală, era consemnată în 
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catalog, ea având implicații multiple, acum, dacă elevul nu se poate trezi dimineață, el poate invoca multe 
motive pentru a se substitui îndatoririi de a participa la ore. Doar controlul permanent a părinților ar putea 
remedia acest gen de aspecte negative ale învățării online, dar aceștia se implică, în cele mai multe cazuri, 
până când copilul intră la liceu, pentru că din acel moment, părinții îl consideră pe deplin responsabil pentru 
faptele lui, ceea ce e cam devreme de hotărât. 

 Nu cred că învățarea online este benefică într-o perioadă lungă de timp, deoarece elevii se află într-
o perioadă de dezvoltare psihică și de multe schimbări în perioada adolescenței. Rolul de educare și formare 
al școlii se diminuează în online, ea dezvoltând doar funcția de comunicare și evaluare a informațiilor 
elevilor. 
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 ȘCOALA DE ACASĂ… 

 
 PROF. NICOLAE CORNELIA FLORINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDILA 
 
 În afară de perioada de tranziție care pare că nu se mai termină în sistemul nostru de învățământ, 

profesorii și elevii au fost puși în ultima vreme în fața unui fapt nemaiîntâlnit, nemaiîncercat, învățarea on-
line sau școala de acasă. Pentru toți a început ca o perioadă de ușoară relaxare: să fim alături de copii, să-i 
sprijinim moral, noi, dascălii, cu toții gândeam că va fi o scurtă perioadă, că școlile vor fi închise până după 
Paști, două-trei săptămâni; nu era o problemă; erau ore la dispoziția profesorilor, ore de recapitulare pe care 
le puteam recupera relativ ușor. Apoi provocarea: școala nu se va deschide, va continua „de acasă”. Haos, 
panică, mii de idei! Cum să facem să continuăm predarea; cum să determinăm elevii să învețe; cum să 
realizăm evaluarea…Sute de întrebări, mult mai puține răspunsuri…Profesorii încep să caute tutoriale, 
platforme de învățare, site-uri, RED-uri, orice le-ar putea fi de sprijin în această perioadă în care pur și 
simplu a trebuit să experimentăm un tip de învățare fără mai mai face vreo probă înainte, fără testare! A 
fost greu, dar am reușit! 

Educația a găsit un mod de a continua, chiar dacă nu în aceeași manieră și chiar dacă distanța 
îngreunează procesu și îi reduce eficiența! Deși de o calitate inferioară, școala de acasă a menținut totuși o 
conexiune între elevi, profesori și materia școlară. S-a demonstrat astfel că educația nu are frontiere, că 
nicio greutate nun poate sta zid între elevi și cunoștințe. Deși distanțarea cadrelor de elevii lor părea o 
prăpastie, n adânc abis, școala on-line a construit podul ce servește drept salvare. Educația este puternică și 
cei care o promovează cu pasiune pot depăși obstacole aparent insurmontabile pentru a-și răspândi mai 
departe cunoștințele. Fiecare cum s-a priceput și cu ce mijloace a avut la dispoziție încercat să înlocuiască 
lecțiile de la școală cu lecții on-line. Am accesat platforme, am consultat site-uri diferite, ne-am creat clase 
virtuale, am ajutat elevii să îsi instaleze și să acceseze aplicații precum zoom, google meet, google 
classroom etc. ; am continuat să ținem legătura cu ei pe grupurile claselor special întemeiate în acest scop 
pe whatsapp, messenger. Transmite, explică, îndrumă, solicită rezolvarea sarcinilor, corectează pentru 
fiecare individual, retrimite, atrage atenția, explică greșelile… timp…timp…TIMP. De la 4-5 ore ajungi la 
8-10 ore pe zi cu elevii. Și apoi, mă întrebam eu, în timp ce mă îndreptam către finalul anului, cum știu 
dacă elevii au aprofundat teoria trimisă și explicată ci atâta efort. Din nou, gândește, caută, compune teste 
cu diferiți itemi, cât mai variate, să nu-i plictisească, să fie obiective, la care să nu se poată inspira…Din 
nou, corectare, notare, explicarea greșelilor, sfaturi utile! Și tot în acest timp mi-am dat seama de ceva mult 
mai important: lipsește acea conexiune cu elevii care numai în clasă se poate realiza. Numai folosind toate 
mijloacele de care dispui: gestică, mimică, inflexiuni ale vocii, intensitatea tonului reușești să faci perechile 
de ochi și de urechi să fie aproape de tine. Îmi dau acum seama că, deși am fost mereu lângă elevii mei, 
ceva s-a rupt; îi simt reci, distanți, fără chef, plictisiți sau prea relaxați, indiferenți… 

 În urma aplicării unor chestionare, am aflat câte ceva despre învățarea din această perioadă: 10% 
dintre elevi spun că s-au exprimat mult mai ușor și mai bine la distanță; foarte mulți își doresc învățământul 
tradițional, destul de mulți refuză să răspundă. Mijloace necesare au toți, dorința de studiu individual, însă, 
nu! 

 Trecând în revistă activitatea mea și a elevilor mei, consider că am încercat să plutim, nu să vâslim!, 
să nu ne scufundăm, însă învățarea și evaluarea de calitate nu se poate realiza în aceste condiții. Învățarea 
de calitate se obține în cadrul instituționalizat, în sala de clasă, față în față, nu acasă, în pijama, cu micul 
dejun lângă noi la ora 12.00, cu somnul în gene la orele prânzului. 
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 În concluzie, în această perioadă a provocărilor de tot felul ne-am demonstrat că se poate și altfel, 
dar nu toți sunt pregătiți; într-adevăr există adaptabilitate, dar mijloacele de care dispunem nu sunt 
întotdeauna eficiente sau în unele cazuri nu prea sunt. Cele mai mari probleme le pun elevii care nu tratează 
cu suficientă seriozitate școala la distanță; așadar acest tip de educație are și bune și rele, depinde de toți 
factorii implicați - profesori, elevi, părinți- ce parte a ei valorificăm mai mult. 
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PLANIFICARE  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU CAND, CUM SI DE CE SE INTAMPLA?. 
PROIECT TEMATIC TEMA INDEPENDENTA 
TEMA SĂPTĂMÂNII ALBINUTE HARNICUTE 

GRUPA MICA 
 

EDUCATOARE NICOLAE GABRIELA ALEXANDRA 
 

TURA I 
Dat

a 
Denumire

a activităţii 
Sarcini 

de lucru 
Activitatea metodică Semnătur

a educatoarei 
4MAI 1. ALBINUTA 

SE PREZINTA-
OBSERVARE 
DS 
CUNOASTERE
A MEDIULUI 
 2. Moment de 
mișcare ALBINA 
ZBOARA, 
FLOAREA O-
NCONJOARA 
 

-SA ASCULTE 
CU ATENTIE 
LECTURA –
VIATA LA 
STUP 
- SA 
RASPUNDA 
CORECT LA 
INTREBARIL
E PROPUSE  

Întocmirea planificării pentru activităţile online ce 
se vor desfăşura în această săptămână 
-Consultarea unor surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor.  
https://www.youtube.com/watch?v=M0SJjKtFl5E 

 

TURA I 
  
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
4MAI 
2020 

1.CUM SE FACE 
MIEREA? 
CLUBUL 
CURIOSILOR 
DLC DEC 
2.ZBOARA, 
MERGE, SARE-
JOC DE 
MISCARE  

1-sa asculte cu 
atentie poezia 
fluturasul 
2-sa memoreze 
poezia  
3-sa deseneze o 
albina dupa 
modelul dat 
 
 
 

Întocmirea planificării pentru activităţile online ce 
se vor desfăşura în această săptămână 
-Consultarea unor surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ku3k7LY8Cd
s 
Decum s-a ivit lumina. 
A ieşit din stup albina, 
Să mai vadă, izma creaţă 
A-nflorit de dimineaţă? 
 
Se-ngrijeşte, gospodină 
De-nfloreşte si sulfină,  
Căci plutise val de ceaţă,  
https://Versuri.ro/w/h817 
Astă-noapte, pe verdeaţă. 
A găsit toată gradina 
Înflorită, si verbina,  
Şi s-a-ntors, după povaţă,  
Cu o probă de dulceaţă. 
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TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
05mai 
2020 

1 CE MI-A 
POVESTIT O 
ALBINA? DEC 
DOS 
2ALBINELE NU 
LE SPERIATI SI 
USOR VA 
DEPLASATI-
JOC DE 
MISCARE 

1 sa retina 
versurile 
cantecului 
propus 
2 sa realizeze 
un stup de 
albine dupa 
exemplele date 

Întocmirea planificării pentru activităţile online ce 
se vor desfăşura în această săptămână 
-Consultarea unor surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor. 
https://www.youtube.com/watch?v=_-cyOy-3r80 
 

 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
07MAI 
2020 

1 CE 
INSEAMNA SA 
FII HARNIC?-
MATEMATICA 
DS-FORMAREA 
DE PERECHI 
2ALBINA 
RATACITA-JOC 
DE 
INDEMANARE 

 
 sa numere in 
limitele 1-3 
sa traseze corect 
cifra 2 punctata 

Întocmirea planificării pentru activităţile online ce 
se vor desfăşura în această săptămână 
-Consultarea unor surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor. 
https://www.youtube.com/watch?v=JbkRj4PNx0
M 
 

 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
7 MAI 
2020 

1)DULCE CA 
MIEREA- DPM-
EURITMIE 
2)JOC DE 
MISCARE-
PUNE MANUTA 
AICI SI PRINDE 
ALBINUTA 

1)sa execute 
corect exercitii 
vizand miscari 
diferite 

Întocmirea planificării pentru activităţile online ce 
se vor desfăşura în această săptămână 
-Consultarea unor surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor. 
https://www.youtube.com/watch?v=K-
qcXuT7TvE 
 

 

 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
    

 
 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
     
TURA II 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
     
TURA I 
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Data Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

     
 
 
 
 
TURA II 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
  

 
   

TURA I 
CONSILIERE/INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
- Menționate toate interacțiunile cu părinții (link-uri trimise, materiale, discuții telefonice, sau pe diferite platforme 
whatapp, facebook, adservio, zoom 
TURA II 
CONSILIERE/INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
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ȘCOALA ONLINE VERSUS ȘCOALA TRADIȚIONALA 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR NICOLAESCU NORINA 

 
O problemă majoră a vremurilor actuale o reprezintă dependența copiilor de tehnologie și de mediul 

online. Cu toate acestea, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, singura soluție pentru 
continuarea procesului educațional rămâne învățarea online, așa numita școală de acasă.  

Școala online oferă prilejul de a descoperi noi moduri de învățare sprijinind atât elevii cât și cadrele 
didactice să fie în permanentă legătură, înlocuind metodele clasice de predare, învățare, evaluare cu 
mijloace mai atractive. Temele predate la școală sunt privite din altă perspectivă, elevii având posibilitatea 
de a dobândi cunoștințe noi cu ajutorul motoarelor de căutare. Profesorii au ocazia de a realiza lecții 
interesante, captivante cu ajutorul filmelor, animațiilor, experimentelor virtuale, bibliotecilor virtuale, 
tururilor virtuale prin muzee, grădini botanice, zoologice.  

Copiii se obișnuiesc cu tehnologia, dezvoltându-și competențele și aptitudinile de utilizarea a 
calculatorului, descoperă programe utile, totul este interactiv. Dacă până acum foloseau calculatorul doar 
pentru jocuri, acum acesta are un rol educativ prin intermediul căruia poate fi continuat procesul 
educațional. Învățarea de acasă este benefică în cazul școlilor aglomerate, cu un număr mare de clase din 
mediul urban, unde orele de curs se desfășurau în schimburi. Învățarea online oferă oportunitatea de a 
participa la ore un număr mare de elevi, în același timp. De asemenea, copiii pot revedea lecția ori de câte 
ori este nevoie pentru a-și clarifica subiectele neînțelese. 

Evaluarea elevilor se poate face în timp real, instantaneu, prin aplicarea unor teste a căror punctaj este 
primit pe loc. Cu toate acestea, evaluarea în mediul online este o evaluare brută care nu oferă informații 
precise despre cunoștințele, abilitățile, capacitățile dobândite de elev, despre natura greșelii sau a cauzei 
acesteia, nefiind o evaluare completă. Profesorul nu are posibilitatea unei testări eficiente deoarece acasă 
elevul are acces la toate sursele online și offline pentru copiat. În mediul online se poate face o evaluare 
orală a cunoștințelor acumulate sau o evaluare bazată pe referate și proiecte pe care elevii le încarcă pe 
platforma de învățare după care profesorul le evaluează. 

Deși școala online prezintă o serie de avantaje sunt multe aspecte negative care trebuie luate în 
considerare. Învățând de acasă, elevul este privat de interacțiunea și comunicarea cu profesorul și cu colegii, 
fiind afectate atât relațiile sociale cât și aptitudinile de socializare. El nu interacționează direct cu profesorul, 
iar comunicarea este impersonală. Interacțiunea elev-profesor devine dificilă mai ales în cazul copiilor cu 
dificultăți de învățare. 

Avantajul cursurilor tradiționale, desfășurate în școală, le oferă copiilor posibilitatea de a interacționa 
cu profesorii, cu persoane de vârsta lor, de a învăța un model de conduită și comportament, de a fi 
disciplinați, de a se integra într-un colectiv, de a urma un program regulat. Prin participarea la orele de curs 
din sala de clasă elevii se cunosc mai bine, leagă prietenii, își exprimă în mod direct opiniile și are loc o 
interacțiune continuă profesor-elev. Profesorul are posibilitatea de a cunoaște elevii, de a observa sistematic 
comportamentele și atitudinile fiecărui elev, de a răspunde întrebărilor acestora și de a aplica metode de 
predare-învățare specifice nevoilor individuale și particularităților fiecărui elev.  

Procesul de învățare necesită o puternică componentă de motivare, profesorul având datoria de a 
stimula dorința elevilor de a face eforturi pentru a învăța. Acest lucru se poate realiza prin implicarea directă 
a elevilor în procesul de predare-învățare prin aplicarea metodelor de predare activ participative, în care 
elevul descoperă singur, sub îndrumarea dascălului, noile cunoștințe. Din păcate, în școala online, acest 
lucru este mai greu de realizat. De cele mai multe ori, elevii prezintă lipsă de concentrare la lecțiile online, 
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în condițiile în care aceștia nu sunt supravegheați permanent de profesor. Un rol important îl au părinții 
care trebuie să mențină permanent legătura cu profesorul și să îndrume activitatea copiilor. 

Un alt dezavantaj al învățării online ar fi oboseala psihică cauzată de expunerea îndelungată la ecranul 
calculatorului sau al tabletei.  

Cheia succesului în procesul educațional este o asociere între învățământul tradițional și cel modern 
printr-o îmbinare armonioasă a metodelor de învățare clasice cu instrumentele online de învățare. 
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O ALTFEL DE ȘCOALA 

 

PROF. INV. PRIMAR MUNTOIU NICOLETA  
 

Aceasta perioada pe care am traversat-o a fost o experiență nouă pentru toate cadrele didactice, parinți 

si elevi. 

 Ne-am dat intalnire cu tehnologia acasa prin intermediul online-ului. 

De la un orar prestabilit in care copiii știau dinainte ce vor face, am trecut la școala de acasă unde a 

trebuit sa interacționăm.Școala de acasă a fost un prilej bun de a păstra legatura cu elevii mei și a transfera 

obiceiurile de invațare de la școală in obiceiuri de a învăța alături de familie. 

 La inceput i-am îndrumat spre activitățipractice, gătit, pictat, vizionat, modelat, să fie cat mai 

creatori, să construiască din materiale reciclabile, să creeze și să facă surprize pentru toți din familie. 

 Eu m-am transformat intr-un ,,vânator de resurse ,,dar și într-un mare cititor, citind publicațiirecente 

și cărți pe care știam că îmi vor fi de folos. 

 După ce am început predarea online mi-am dat seama că nu sunt suficient de pregătită , drept pentru 

care m-am înscris la mai multe cursuri, să știu ,,cu ce se mănâncă ,,predarea online.Am creat pentru început 

o rutină zilnică, dar având un efectiv de 32 elevi, am fost nevoită sa îi împart in grupe de câte 5-6, fiind in 

clasa pregatitoare.Am fost mulțumită cum s-au desfășurat activitatile.Totul a mers bine.Am căutat materiale 

digitale, am creat și eu câteva.Am încercat să valorific întreg materialul selectat. 

 A fost o altfel de școală , dar imi doresc sa fiu din nou între ei , în fața lor, în mijlocul lor și să facem 

școală așa cum știm noi cel mai bine. 
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TED 2020 

 
NADINA CARMEN NICOLICI, PROFESOR 

LICEUL TEHNOLOGIC „LORIN SĂLĂGEAN”,  
DROBETA TURNU SEVERIN 

 
În articolul de față vreau să vă povestesc 

despre TED. TED? Care TED? Acel TED? Nu, nu 
acel TED, ci acest TED, pe numele său real și 
întreg Transatlantic Educators Dialogue, ediția 
2020, desfășurată exclusiv online, la care timp de 
11 sesiuni săptămânale au luat parte 50 de 
profesori din Uniunea Europeană și Statele Unite 
ale Americii. Programul TED, inițiat și coordonat 
de European Union Center al University of 

Illinois, SUA, a strâns laolaltă (pe bază de selecție riguroasă) toți acei oameni devotați școlii, elevilor și 
meseriei lor, gata să dezbată, să exploreze și să învețe împreună, unii de la alții și unii cu alții, despre o 
varietate de subiecte legate exclusiv de educație. Un eveniment care anul acesta a sărbătorit un deceniu de 
existență și pe care fiecare dintre cei selectați pentru a face parte din cohorta din timpul pandemiei l-am 
simțit ca pe o gură de oxigen menită să ne facă să uităm (timp de o oră și jumătate în fiecare duminică seara, 
ora României) că pericolul e lângă noi și că veștile de peste tot sunt alarmante.  

Comunicarea dintre participanți a avut loc sincron, folosind platforma Blackboard Collaborate, 
fiecare dintre cei prezenți având posibilitatea de a-și face auzită vocea, de a pune și de a răspunde la 
întrebări, devenind la un moment dat prezentator (atunci când i-a venit rândul), dar și participant, mai bine 
zis ascultător activ. Comunicarea asincronă s-a derulat constant de-a lungul celor trei luni de program, iar 
săptămânal participanții au inițiat conversații pe teme specifice care au pus în lumină diverse perspective 
europene și americane în materie de educație. În plus, toți participanții TED 2020 au avut și au acces 
nelimitat la platforma MOODLE unde sunt încărcate toate materialele pe care ceilalți participanți le-au pus 
la dispoziție în timpul prezentărilor săptămânale.  

De ce am ales să fac parte din acest grup de profesori și din acest program? Pentru că am avut șansa 
să aflu mai multe despre sistemele educaționale și realitățile din școlile și țările de dincoace și de dincolo 
de ocean. Pentru că acum sunt parte dintr-o rețea transatlantică alături de alți profesori cu care împărtășesc 
aceleași idei și idealuri. Pentru că mi-am dezvoltat gândirea critică și abilitățile analitice prin posibilitatea 
de a face legătura dintre evenimentele curente și materialele oferite în timpul fiecărei sesiuni online, care 
au abordat teme dintre cele mai diverse. 

Cum s-a desfășurat totul și de ce acest eveniment este unic? După prezentarea fiecărui participant și 
organizarea pentru sesiunile următoare, pe 1 martie, am avut ocazia de a afla despre politicile și normele 
altor sisteme de educație din câteva țări europene și state americane. Apoi, exact o săptămână mai târziu, 
fix la aceeași oră și exact în același format, cu entuziasmul la ei, prezentatorii celei de-a doua sesiuni ne-au 
povestit despre conștientizarea culturală, așa cum se întâmplă ea în sălile de clasă, iar acest lucru mi-a 
amintit de importanța acestui fenomen, mai ales în clasele unde există diferențe de tot felul între elevi și 
care au ca principală cauză mediul din care aceștia provin, etnia, apartenența la un grup, etc.  

Drumul fusese deschis și își urma cursul normal care avea să ne poarte prin pedagogii creative și 
practici instrucționale, ocazie cu care am aflat ce merge bine și ce nu în școlile noastre. Mai departe, am 
discutat despre problemele cu care se confruntă atât școala europeană cât și cea americană în materie de 
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migrare/ imigrare și impactul pe care aceste realități îl au în sala de clasă. Îmi amintesc perfect ce mărturisea 
o colegă dintr-o școală americană, închisă din cauza virusului ucigător și care era îngrijorată cu privire la 
elevii ei, mai mult de jumătate dintre ei fiind de culoare și provenind din familii cu probleme, în special 
financiare și al căror motiv principal de a urma școala era masa caldă pe care o primeau și care, din cauza 
restricțiilor, riscau să moară pur și simplu de foame. Apoi, am dezbătut pe larg, cu exemple și argumente o 
altă temă fierbinte: implicarea (sau mai degrabă neimplicarea) părinților și a elevilor în viața școlii și în 
educație. Fiecare dintre cei prezenți am căzut de acord că e greu, dar nu imposibil, să-i implicăm mai ales 
pe părinți în educație și să-i facem să creadă că școala chiar are un rol extrem de important pentru un viitor 
mai bun al copiilor lor. Mai apoi, a venit rândul prezentărilor care au avut ca temă tinerii, în special cultura 
lor și viața de elev. Concluzia serii a fost că e ușor să înțelegem ce simte și ce gândește un elev de-ai noștri 
dacă o zi sau o jumătate de zi trecem în bancă, lângă el și devenim umbra elevului nostru.  

Seara zilei de Paște ortodox a fost una specială, pentru că alături de o altă profesoară din România și 
trei colege din America am vorbit participanților online despre felul în care putem crea spații sigure pentru 
elevii noștri, despre incluziune și despre cum adresăm fenomene ca bullying sau violență. Am vorbit despre 
statistici în UE și SUA, despre bune-practici și mai ales despre ce am făcut fiecare dintre noi, în școlile 
noastre, pentru a face față acestor fenomene îngrijorătoare. O ocazie în plus pentru mine să le povestesc 
despre proiectul „We care about you” pe care juriul Consiliului Europei l-a ales ca model de bună-practică 
în Europa și pe care am avut onoarea de a-l prezenta în timpul conferinței de lansare a campaniei „Free to 
Speak, Safe to Learn. Democratic Schools for All” desfășurată în noiembrie 2018 în capitala Norvegiei 
(https://rm.coe.int/-we-care-about-by-nadina-carmen-nicolici-teacher-lorin-salagean-techni/16808ec346).  

Una dintre cele mai așteptate sesiuni, din motive determinate de trecerea de la predarea tradițională, 
cu predare fizică în sala de clasă la cea virtuală, în mediul online, a fost legată de tehnologie, iar fiecare 
dintre noi am avut ocazia să învățăm, dar și să împărtășim din propria experiență. Ultima sesiune a însemnat 
primul pas spre colaborare internațională, iar în timpul ei am putut cunoaște modele de bună-practică, 
exemple, idei și inițiative de colaborare și cooperare derulate deja de către gazdele sesiunii, dar am aruncat 
o privire și spre viitoare colaborări între noi, profesorii implicați în TED 2020, elevii noștri, școlile noastre, 
lucru care este posibil întrucât rețeaua TED este funcțională, are viață, iar cei care fac parte din ea vor să 
schimbe ceva, să îmbunătățească, să aducă lumea mai aproape.  

Următoarea sesiune TED va avea loc în primăvara anului 2021, iar aplicațiile se vor deschide la 
sfârșitul acestui an. Nu ratați ocazia de a vă înscrie la concursul de selecție, de a scrie un formular de 
candidatură concis, clar, scurt și la obiect, iar șansele de a participa la unul dintre cele mai bune cursuri de 
formare vor crește semnificativ. Nu-mi rămâne decât să vă urez succes și să aștept cu nerăbdare impresii 
despre TED 2021.  
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 PROVOCĂRILE ȘCOLII „ON-LINE”. 

 O SOLUȚIE DE MOMENT SAU O PERSPECTIVA A VIITORULUI? 
 

PROF. NICULIȚA TATIANA 
LICEUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANȚA 

 
Sistemul de învățământ al începutului de mileniu este în mod evident un sistem reformat și reformabil, 

capabil să producă un „om nou”, instruit în așa manieră încât să poată să se integreze și să-și aducă 
contribuția la evoluția societății a cărui parte componentă este, iar școala on-line, blamată sau laudată, este 
un exponent al vremurilor pe care le trăim astăzi 

 Adaptarea la specificul lumii contemporane, la cerințele de pe piața muncii și la un tip de învățământ 
centrat pe elev, a presupus multe modificări în sistemul educației, plecând de la organizarea descentralizată 
a unităților de învățământ, până la schimbările curriculare, la adoptarea sistemului manualelor alternative 
și la proiectarea didactică pe principii moderne- toate având scopul clar de a educa tineri care nu doar „să 
știe”, ci care să și poată aplica în context nou cunoștințele dobândite. Chiar unul dintre documentele emise 
de Comisia Internațională pentru Educație, analizând „noul tip de educație în secolul I din mileniul III” face 
precizarea că acesta trebuie să aibă în vedere formarea a „patru competențe fundamentale (piloni, stâlpi ai 
educației): a învăța să cunoști (să știi), a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți și a învăța să 
fii...”5. 

 Sistemul de învățământ românesc și-a schimbat în ultimii ani obiectivele în ceea ce privește formarea 
competențelor la elevi pe parcursul școlarizării, trecându-se de la enciclopedismul cunoașterii către 
înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competențe de tip funcțional, pe care acesta să le poată 
aplica în anumite contexte6, iar abordarea on-line a lecțiilor în contextul pandemiei de SARS-COV2 
contribuie la dezvoltarea abilitătilor și deprinderilor de munca individuală, de gestionare a sarcinilor de 
lucru si a timpului destinat acestora. 

 Didactica actuală pune accent pe ideea de a se acorda mai multă autonomie elevului astfel încât el 
să-și poată manifesta creativitatea și să-și dezvolte capacitatea de adaptare în fața unor situații noi, 
determinate de o lume aflată în plin progres și în permanentă schimbare, dar, în mod clar, o activitate 
eficientă de predare-învățare-evaluare trebuie să facă apel la o îmbinare armonioasă între metodele moderne 
și cele tradiționale, chiar si in mediul on-line. 

 „Mutarea” activității didactice dintr-un spațiu fizic, tradițional, în spațiul on-line a constituit o 
provocare fără precedent, cu un impact major asupra tututor celor implicați. Această provocare impusă de 
realitatea unei situații grave, generate de pandemia cu care se confruntă umanitatea la nivel mondial, a forțat 
sistemul de învățământ să se reorganizeze rapid, din mers. De la autoritățile decidente din cadrul 
Ministerului Educației Naționale, la Inspectoratele județene care au asigurat difuzarea informațiilor si 
colectarea datelor, la unitățile de învățământ care au întocmit planurile detaliate de acțiune si au monitorizat 
activitățile desfășurate în mediul on-line, la profesorii care și-au adaptat predarea si evaluarea la noile 
cerințe, la elevii care au înțeles ca sunt în situația de a-și focaliza și intensifica eforturile pentru învațarea 
de acasă, până la părinții care s-au trezit într-o nouă postură fiind implicați de multe ori în activitățile de 
învățare ale propiilor copii (asigurarea mijloacelor de conectare la internet, verificarea orarului, asigurarea 
prezenței elevului la timp la orele de curs și sprijin în accesarea platformelor on-line, rezolvarea sarcinilor 
de lucru, preluarea și transmiterea temelor, etc), cu toții am fost pionieri care deschid noi perspective.In 

5 Otilia Păcurari, Anca Târcă, Ligia Sarivan (coord.), Strategii didactice inovative-suport de curs, Centrul Educația 2000+, 
București, 2003, p.31 ; 
6  Dorina Nichifor, Leila Stîngă,  Predarea interactivă și învățarea prin cooperare la disciplina istorie, în  
„Studii și articole de istorie”, LXXII, 2007, p.205 ; 
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egală măsură suntem profesori și părinți și a fost nevoie de un efort susținut să putem îndeplini cu seriozitate 
aceste demersuri, în ore lungi de muncă în care ne ocupam și de copiii proprii și de pregatirea temeinică a 
orelor și materialelor care să-i ajute cât mai mult pe elevii noștri, dar și de verificarea atentă a temelor.  

 Perioada de aproximativ patru luni în care școala și-a desfășurat activitatea în mediul on-line poate 
fi considerată un pas premergator pentru învățământul viitorului care să valorifice potențialul tehnico-
științific al acestei lumi aflată în progres continuu. Este o revoluție în adevăratul sens al cuvântului, chiar 
dacă în aceste câteva luni a fost evident ca avem nevoie sa gândim cu atenție fiecare pas, astfel încat să 
asigurăm egalitatea șanselor la educație precum și o calitate superioară a instruirii, chiar dacă ea se face de 
la distanță. Școala trebuie sa pregătească generațiile de copii pentru societate, iar o lume informatizată are 
nevoie ca absolvenții să se poată adapta cu usurință oricărei provocări.  

 De aceea, ar trebui luat în calcul ca pe viitor, chiar și în condiții de muncă și de viață obișnuite, 
calendarul anului școlar să prevadă un anumit număr de ore/activități care, semestrial, să se desfășoare în 
spațiul virtual. Astfel, elevii și profesorii s-ar obișnui cu aceste noi modalități de realizare actului didactic 
și s-ar putea ca, prin practică, să se poată aduce îmbunătățiri modului de organizare a școlii „on-line” care 
sa devină dintr-o „soluție de avarie” (cum a fost văzută in ultimile patru luni ale acestui an școlar) o 
constantă in pregătirea modernă a oamenilor societății viitorului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
Nichifor, Dorina; Stîngă, Leila Predarea interactivă și învățarea prin cooperare la disciplina istorie, 

în „Studii și articole de istorie”, LXXII, 2007 
Păcurari, Otilia; Târcă, Anca; Sarivan, Ligia (coord.), Strategii didactice inovative-suport de curs, 

Centrul Educația 2000+, București, 2003 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN ESTONIA 

 
PROF. NISTOR MARIA – DANA 

ȘC. PRIMARĂ NR. 2 OȘAND 
 
 Rezultatele elevilor din Estonia sunt cele mai bune din Europa și printre cele mai bune din întreaga 

lume, conform testelor PISA. Dar care este rețeta pentru acest succes? Estonia s-a transformat dintr-o țară 
ex-sovietică săracă într-o economie europeană de vârf in care sărăcia nu îți stabilește destinul în educație. 
Mai mult de o treime dintre elevii estonieni din medii socioeconomice scăzute se numără printre cei mai 
performanți la testele PISA.  

 În mod impresionant, Estonia are cel mai mic procent de persoane cu nivel scăzut de performanță 
dintre țările participante la PISA.  

 În plus, contextul socio-economic are o influență limitată asupra rezultatelor învățării în Estonia, față 
de celelalte națiuni care participă la PISA.  

 Un aspect notabil este nivelul de tehnologie folosit de elevii estonieni. Estonia este lider în ceea ce 
privește utilizarea platformelor web și e-școlare; mai puțin de două procente dintre studenții estonieni au o 
zi de școală obișnuită fără a utiliza Internetul.  

 Tehnologia a pătruns în societatea estonă cu e-alegeri, e-taxe, e-poliție, e-sănătate, e-banking atât de 
mult încât țara a câștigat porecla "E-stonia". Puterea tehnologică avansată a țării este impresionantă, având 
în vedere populația de 1, 3 milioane de locuitori.  

 Cum au dezvoltat un sistem școlar bazat pe echitate și incluziune 
• Toți elevii au acces egal la educație, iar școlile trebuie să ofere cel mai bun mediu de învățare pentru 

toată lumea, indiferent de contextul socio-economic al elevilor. 
• Toți copiii primesc un prânz gratuit la școală, manuale gratuite, transport școlar gratuit și multe 

activități extrașcolare. Sistemul trebuie să aibă grijă de copiii care au nevoie de sprijin suplimentar. De 
exemplu, multe școli oferă și micul dejun pentru elevii care vin înfometați la școală. 

• Multe școli au centre de sprijin pentru a ajuta elevii care au dificultăți de invățare sau problemele 
disciplinare. În cazul în care școala este prea mică pentru a angaja un psiholog cu normă întreagă sau un 
terapeut, școala oferă serviciul prin intermediul centrelor de sprijin finanțate de stat. 

• Elevii care au dificultăți în a urma curriculumul obișnuit au un program individual de studiu. 
Repetarea anului școlar nu se practică. Școlile nu primesc fonduri suplimentare doar pentru că au mai mulți 
elevi din medii socio-economice sărace. De fapt, aceasta nu este o problemă la școli - școlile acordă atenție 
rezultatelor elevilor și nu mediului din care provin. 

•  Rezultatele PISA arată că sărăcia nu îți stabilește destinul. Dacă un copil se naște într-o familie 
săracă, dar există un sistem școlar de sprijin, acesta poate obține rezultate bune. Cazul estonian arată că 
elevii care provin din familii cu statut socio-economic scăzut ating 504 de puncte în domeniul științei, 
punctaj care depășește media OCDE (493 de puncte). 

 Toți elevii au garantat accesul la educația primară și secundară și la educația timpurie și 
activitățile afterschool sprijinite public  

 Deși multe țări oferă un sprijin pentru educația timpurie a copiilor, Estonia garantează dreptul la o 
educație preșcolară finanțată din fonduri comunitare pentru fiecare copil începând cu vârsta de un an și 
jumătate. În consecință, aproape 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani (când copiii încep clasa 
I) sunt înscriși. După cum a comentat un membru al ministerului, aceasta nu inseamna "babysitting", aceste 
centre de educație timpurie au un curriculum național care pune accentul pe șapte aspecte ale dezvoltării, 
inclusiv arte, muzica, mișcare, limba și matematica.  
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 Sprijin după școală  
 Sprijinul statului și al comunității locale pentru educație se extinde și după școală. Estonia are un 

întreg sistem de școli de hobby și activități de tineret (o moștenire a sistemului sovietic) la care copiii pot 
participa. De fapt, elevii primesc finanțare din partea municipalității pentru a participa la cel puțin o 
activitate afterschool pe săptămână.  

 Autonomia acordată cadrelor didactice și școlilor  
 Școlile respectă cadrul curriculumului național care pune accentul pe limbă, matematică și știință, 

dar sprijină și alte aspecte ale dezvoltării. S-a convenit asupra rezultatelor de bază pe care trebuie să le aibă 
un elev, dar fiecare școală și profesor pot decide cu privire la modul în care ating obiectivele.  

 Școlile trebuie să furnizeze un număr minim de ore de curs pe subiectele stabilite, dar au și o anumită 
libertate de alegere, se pot axa pe arte, tehnologie sau științe naturale. Ca rezultat, unii studenți ar putea 
ajunge să aibă mai multe ore de matematică și știință, altii mai multe ore de artă și limbă. Cu toate acestea, 
în medie, elevii estonieni prezintă în continuare performanțe înalte.  

 Deși profesorii din Estonia sunt în vârstă și au salarii mici, raportează mai mult timp pentru 
predare și învățare decât multe alte țări  

 Elevii estonieni au o performanță constantă, în ciuda îmbătrânirii populației care predă în învățământ 
și a dificultăților de a atrage noi cadre didactice. De fapt, aproape jumătate dintre profesorii estonieni au 
peste 50 de ani, iar profesorii estonieni au unele dintre cele mai scăzute salarii din țările OCDE.  

 In acelasi timp, cadrele didactice estoniene raportează mai puțin timp petrecut pentru sarcinile 
administrative și pentru "păstrarea ordinii" și mai mult timp pentru predare și învățare decât multe alte țări. 
Toate acestea au loc într-o țară mică, unde toată lumea pare să cunoască pe toată lumea. Este, de asemenea, 
o țară cu o populație cunoscută pentru munca grea și o abordare metodică pe care unii oameni o descriu ca 
o formă de "exactitate germană". 

Inspecție 
 Chiar și sistemul estonian de inspecție al școlilor este mai puțin invaziv decât cel din multe alte țări. 

În Estonia nu există inspectorat și nu se efectuează o inspecție complexă. În schimb, Ministerul Educației 
și Cercetării efectuează inspecții școlare individuale în principal pentru cererile de licențiere sau în cazul 
plângerilor.  

 Desigur, fiecare sistem educațional are probleme. În Estonia, pe lângă preocupările legate de meseria 
de profesor, există ingrijorări serioase cu privire la faptul că educația rămâne prea tradițională și că unii 
elevi sunt depășiți sau prea stresați.  

 Cuvântul cheie care guvernează un sistem de educație funcțional și performant este încrede – rea. 
Adunând materiale pentru studiul caracteristicilor sistemului de educație estonian, concluzia la care am 
ajuns este că performanța în educația din Estonia este datorată (și) faptului că profesorul vrea să poată, 
este încurajat să vrea și, astfel, poate!  
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ȘCOALA DE ACASA, ȘCOALA ALTFEL  
- ISTORIE ȘI GEOGRAFIE VIRTUALA 

 
PROF. MONICA NISTOR, LIC. TEH.” C-TIN BRÂNCUȘI”, ORADEA 

 
 Odată cu apariția pandemiei de coronavirus, care a determinat multe state să închidă școlile pe o 

perioadă care la început credeam că va fi de doar câteva săptămâni, dar care iată s-a prelungit până la 
sfârșitul anului școlar, profesorii au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important 
elevilor: învățarea se poate face și dincolo de școală cu instrumente online accesibile tuturor și multă 
determinare. În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre învățarea online și cum o afectează pe cea clasică 
astfel, în timp, sau format două grupuri pro și contra. Chiar dacă aceste stiluri educaționale au ambele 
limitări dar și puncte forte se poate încerca un mix al acestora ca fiind abordarea ideală pentru dezvoltarea 
optimă a copiilor noștri.  

 Când deschidem un computer conectat la Internet o întreagă lume se deschide în fața noastră, timpul 
petrecut online nu înseamnă doar divertisment și relaxare ci poate fi un timp dedicat creșterii și evoluției 
noastre, iar pentru copii acest lucru este cu atât mai simplu cu cât tehnologia este tot mai frecvent parte a 
experienței lor. Există câteva motive pentru care poți recomanda elevilor, îmbinarea cu succes a învățării 
tradiționale cu cea online. În zilele noastre, timpul a devenit tot mai greu de gestionat și ne este din ce în ce 
mai greu să avem un management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de 
volumul impresionant de informaţie, un sistem online/digital de predare al acestuia devine pentru noi din 
ce în ce mai atractiv. Utilizarea unor platforme online de educație ne oferă o serie de beneficii şi avantaje 
spre mulțumirea părinților care pot urmări progresul copilului, testarea și evaluarea activităților, preferințele 
din punct de vedere al jocurilor și al materialelor educative etc. De asemenea educația online completează 
educația clasică cu ajutorul animațiilor educative, al jocurilor de dezvoltare a logicii, exercițiilor de 
antrenare a inteligenței emoționale. Lecțiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă 
copiilor o vedere realistă asupra materiei repetate sau activităților întreprinse și foarte important 
posibilitatea de a accesa conținutul vast și formator de oriunde și oricând cu ajutorul computerului 
personal, al tabletei sau chiar și al telefonului. Folosirea sistemului de feedback imediat în timp real oferă 
elevilor posibilitatea de a vedea ce a greșit sau ce a realizat corect. Învățarea este realizată astfel încât 
permite evaluare formativă și sumativă, calitativă și cantitativă realizată în mod real pe înțelesul și placul 
lor. 

 Alături de zeci de mii de dascăli, și eu am încercat să mă adaptez cât de repede pentru a putea ține 
legătura cu elevii mei. Astfel, am urmat câteva cursuri începând cu cele inițiate de Digital Nation care mi-
au deschis calea spre predarea online și am continuat cu multe webinarii.Nu a fost greu fiindcă oricum 
foloseam Internetul și calculatorul/telefoanele mobile la orele mele, deoarece atât istoria cât mai ales 
geografia se pretează folosirii acestora. Așa încât atunci când nu puteam vizita un muzeu sau merge pe 
teren pentru a putea vedea forme de relief, obiective turistice sau a înțelege fenomene meteo foloseam 
aceste mijloace tehnice, și alături de elevii mei realizam tururi virtuale ale unor muzee celebre, sau 
călătoream pe diverse continente de la cascada Niagara în jungla amazoniană, în savana africană, la 
piramide sau zidul Chinezesc. 

 Și școala noastră a organizat online ședințe de coordonare cu profesorii pe platforme precum Skype 
Google meet WhatsApp acesta fiind primul pas pentru a stabili calendarul online și modul cum vom 
comunica cu elevii. Deoarece cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă 
toate nevoile de comunicare și colaborare online este Google, școala a cumpărat un domeniu pentru a se 
putea înregistra cu un cont G Suite for Education și a putea crea un spațiu pe care elevii să îl poată accesa 
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ușor. Astfel am creat cursuri în Google Classroom unde am folosit apoi o mulțime de alte aplicații pentru a 
captiva și dinamiza orele online sau chiar și cele care s-au desfășurat asincron. Resursele și aplicațiile de 
învățare pe care le-am folosit au fost sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și videoclipuri , lista fiind 
mai lungă fiindcă include aplicații precum Kahoot, Quizz, Wordwall, Mentimeter . 

 Dacă vorbim de educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat 
oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și îi determină pe profesori să găsească soluții 
alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța altfel, de a ne crește 
reziliența la situații inedite așa cum este aceasta creată de pandemie sau de alte hazarde naturale sau 
antropice care ne pot pune adaptabilitatea la încercare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
- www.aspireteachers.ro/cum -mutam-scoala-online- 
-www.scoalaintuitext.ro/invatarea –online-complectarea-educatiei-traditionale/  
-www.suntparinte.ro/invatare-online  
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EXPERIENȚA ONLINE DE SUCCES 

 
NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: 

 NIȚĂ MARIANA DANIELA 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE 
CLASA: A II-A B 

 
• Ce experiență a fost de succes? 
Denumirea 
experienței de 
succes 

”MICUL VIRUS CORONA” 

Descrierea 
experienței de 
succes 

Disciplina: Comunicare în limba română 
Discipline integrate: MEM, MM 
Resurse digitale folosite: calculator/laptop/tabletă/telefon conectate la Internet,  
Platforma educațională ZOOM pentru videoconferință https://us04web.zoom.us/, 
aplicația Chatter Pix, platforma educațională ClassDojo pentru postarea în portofoliile 
personale a produselor realizate- https://www.classdojo.com/ ; www.dph.ro  
 Activitatea propusă s-a desfășurat sincron pe Zoom. Elevii au făcut cunoștință cu 
”Micul virus Corona”- o poveste blândă despre coronavirus în care sunt explicate 
copiilor noțiuni despre virusul COVID-19 într-un mod prietenos și pozitiv, istorioară 
cu un final fericit și care conține multe fotografii sugestive și informații adecvate 
nivelului lor de înțelegere, fără să-i sperie sau să-i copleșească în aceste vremuri 
dificile pe care le traversăm. (Ellie Jackson este profesor, autor de cărți pentru cei mici 
și mamă a patru copii. A scris această carte pentru a explica virusul Corona pe înțelesul 
copiilor).  
https://www.edituradph.ro/carti/micul-virus-corona-o-poveste-blanda-despre-
coronavirus-pe-intelesul-copiilor--pr1218.html 
 Elevii au citit textul propus de mine, au răspuns la întrebări și au adresat întrebări 
lămuritoare dacă a fost cazul, au făcut predicții, au descoperit informații noi și utile 
despre prevenirea și semnele bolii, precum și tratarea acesteia, au întocmit (oral) o listă 
cu 10 reguli pentru o viață sănătoasă, au aflat despre importanța continuării școlii de 
acasă- Acest conținut (Boli provocate de virusuri)- se regăsește și în manualul de 
Matematică și explorarea mediului, editura Intuitext, 
http://manuale.intuitext.ro/manualedigitale/MEM_ClasaII_vol2/index.html, astfel 
realizând o activitate transdisciplinară. În finalul sesiunii, elevii au audiat cântecelul 
”Mâinile ni le spălăm” - https://youtu.be/SW3cBk-jvA8.  
 Activitatea a continuat asincron, elevii au utilizat aplicația ChatterPix pentru a 
transmite mesaje celor dragi despre cele învățate și apoi au întocmit lista celor ”10 
reguli pentru o viață sănătoasă”. Produsele obținute de elevi au fost încărcate în 
portofoliile personale de pe ClassDojo.  
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• De ce cred că este o experiență de succes?
Beneficii 
pentru elevi 

 Elevii au învățat cu plăcere, s-au implicat în rezolvarea sarcinilor, au îmbinat 
activitatea teoretică cu cea art-creativă sau practică, au dat dovadă de multă 
creativitate, de răbdare, de colegialitate și și-au dezvoltat, într-un timp foarte scurt, 
competențele digitale, învățând să utilizeze aplicații noi șă platforme educaționale 
diferite.  

Reflecțiile 
mele/ Lecții 
învățate 

 Pentru mine și elevii mei, nu a fost foarte ușoară comunicarea în acest fel, la început. 
Nu toți elevii se puteau conecta, nu dispuneau (unii nu dispun nici acum) de telefoane 
sau laptopuri personale, le împărțeau cu părinții sau frații, întâmpinau dificultăți la 
instalarea aplicațiilor sau platformelor educaționale. Dar treptat situația s-a 
îmbunătățit, cu ajutorul susținut al meu și al părinților, astfel că acum participă aproape 
toți la întâlnirile noastre. Au învățat reguli noi, adecvate comunicării on-line, au 
intervenit în discuții în momentele oportune, au răspuns la întrebări, și-au exprimat 
opiniile, au citit mai mult, au audiat povești, au participat cu entuziasm și dechidere la 
activitățile propuse. 

• Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)
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 STIMULAREA CREATIVITĂŢII COPIILOR PREŞCOLARI 

 PRIN ACTIVITĂŢILE PRACTICE 
 

NITU MARIANA 
 
 Pentru a se adapta noilor condiţii de viaţă, copiii de azi trebuie să fie creativi, iar creativitatea la 

copiii preşcolari se poate stimula prin multiple căi şi mijloace variate. 
 Copilul se naşte cu capacitatea de a învăţa, dar şansa supravieţuirii, a umanizării şi socializării lui 

depinde de contactul cu adultul, de mediul educaţional. Tot ceea ce poate realiza o fiinţă umană depinde de 
învăţare, exerciţiu, muncă si creaţie. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoaşterea, stimularea, educarea 
şi dezvoltarea creativităţii. 

 Grădiniţa devine primul mediu organizat de maximă valorificare a resurselor multiple ale copiilor, 
de stimulare a acestora. Copilul este prin natura sa un spirit creativ, datorită imensei sale curiozităţi, a 
freamătului permanent pentru a cunoaşte ceea ce se petrece în jurul său. 

 Preşcolaritatea este apreciată tot mai mult, ca vârsta care cuprinde cea mai importantă experienţă 
educaţională din viaţa unei persoane, pe parcursul ei înregistrându-se ritmurile cele mai pregnante în 
dezvoltarea personalităţii umane şi una din cele mai semnificative achiziţii cu ecou evident pentru etapele 
ulterioare ale dezvoltării sale. De aceea nu putem face abstracţie de una din dimensiunile esenţiale pentru 
întreaga dezvoltare şi afirmare a personalităţii – creativitatea. Văzută prin prisma personalităţii, creativitatea 
capătă sensul de potenţial creativ, de sumă de însuşiri sau factori psihici ai unor viitoare performanţe. 
Educatoarei îi revine misiunea de a depista de timpuriu posibilităţile creative ale copiilor şi de a crea condiţii 
optime de dezvoltare. Aşa cum muzica ne învaţă să ascultăm iar pictura ne învaţă să privim, activitatile 
practice ne învaţă să acţionăm, să găsim calea spre rezolvarea problemelor practice. 

 Locul activităţilor practice în formarea personalităţii copiilor rezultă în mod obiectiv din adevărul: 
,,Aud – uit, văd – ţin minte, acţionez – înţeleg’’. Activităţile practice desfăşurate cu copiii au constituit una 
dintre modalităţile de cunoaştere a copilului, a individualităţii fiecăruia şi am reuşit să promovez 
independenţa în gândire, în creaţie şi acţiune, în raport cu interesele şi aptitudinile fiecăruia. Stimularea 
potenţialului creativ prin activităţile practice se bazează pe următoarele principii: 

- asigurarea conexiunii între diferitele categorii de activităţi în cursul zilei; 
- stimularea potenţialului creativ al copiilor în realizarea unor lucrări, utilizănd cu precădere materiale 

din natură;  
- interdisciplinaritatea în cadrul activitaţilor practice. 
 Activităţile practice trebuie corelate cu celelalte activităţi din grădiniţă pentru a contribui la 

stimularea potenţialului creativ, iar natura şi materialul bogat de care dispunem constituie un punct de 
plecare în activitatea de creaţie. 

 În cadrul activităţilor practice, materia primă de bază cu care lucrează copiii o constituie materialul 
din natură. Natura oferă copiilor materiale variate şi interesante, a căror observare, colecţionare, sortare, 
conservare şi prelucrare contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe, la perfecţionarea priceperilor şi 
deprinderilor, la stimularea creativităţii. Pentru a stimula potenţialul creativ al copiilor prin activităţilae 
practice utilizănd materiale din natură, am parcurs cu aceştia mai multe etape: 

Etapa I - etape de pregătire a activitaţilor practice în care copiii participă direct la strângerea 
materialelor din natură în cadrul unor activităţi şi plimbări. Profunda lor concentrare în activitatea de a 
aduna cele mai reuşite materiale din natură a însemnat pentru ei o intensă activitate de observare, de analiză, 
de selecţie a materialelor. Copiii au adunat frunze de diferite forme, culori şi mărimi, castane, conuri de 
brad, ghindă, crenguţe uscate, pietre, etc. Analizând frunzele castanului şi-au imaginat că ar semăna cu 
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palma unei mâini cu degetele răsfirate, cu creasta cocoşului din ,,Punguţa cu doi bani’’, cu rochiţa păpuşii. 
Castanele în învelişul lor ţepos ar putea fi buzdugane pentru zmei, arici, etc. În natură copiii se manifestă 
deosebit, sunt mai activi, cu o permanentă bună dispoziţie şi cu un imens neastâmpăr specific vârstei. 

 Etapa a II a este etapa în care am efectuat intuirea materialului confecţionat de către copii prin 
manipulare, pentru antrenarea analizatorilor şi formarea reprezentărilor prin jocuri senzoriale. Primul 
mijloc prin care copilul descoperă lumea îl constituie organele de simţ. El vede, apucă, miroase, gustă. 
Astfel acumulează experienţă, iar cunoaşterea reală a materialelor din natură e condiţionată de claritatea şi 
precizia senzaţiilor şi percepţiilor. De aici reiese necesitatea organizării unor jocuri senzoriale specifice 
vârstei: ,,Săculeţul fermecat’’, ,,Ce ştii despre mine?’’, ,,Să facem ordine’’, etc. Aceste jocuri senzoriale 
pot fi utilizate cu succes pentru trezirea, stimularea şi dezvoltarea interesului de a cunoaşte, interes ce devine 
o ,,pârghie’’ psihologică pentru stimularea creativităţii. 

 Etapa aIII a constă în perfecţionarea deprinderilor practice şi stimularea potenţialului creativ al 
copiilor. Experienţa a dovedit că lucrându-se prea des după şablon, copiilor li se limitează posibilitatea 
dezvoltării imaginaţiei şi gândirii. Prin diversitatea formelor, a coloritului şi a posibilităţilor de îmbinare a 
materialelor din natură se deschide câmp larg manifestării imaginaţiei. Permanent i-am stimulat pe copii să 
confecţioneze jucării din materialele colecţionate de ei sau pe care le puneam eu la dispoziţie. Valorificând 
castane, ghindă, nuci, frunze uscate, seminţe, sâmburi, pene, pietricele, etc. copiii au confecţionat în 
manieră proprie multe obiecte. 

 Etape a IV a constă în efectuarea de către copii a unor lucrări în grup. Activitatea pe bază de 
cooperare, constituie un mod de învaţare cu deosebite valenţe educative în ceea ce priveşte creativitatea. 
Copiii descoperă o nouă experienţă relaţionând în grupuri de învăţare activă, aceea de a studia, investiga şi 
căpăta încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. Superioritatea grupului se vădeşte atât prin 
soluţii originale şi lucrările realizate, cât şi pe plan educativ. În această etapă accentul se pune pe realizarea 
creativă a temelor date, copiii având libertatea alegerii materialelor şi a tehnicilor de realizare. Ei au redat 
original teme cum ar fi: ,,Coş cu ghiocei’’, ,,Copacul înflorit’’, ,,Vaza cu tufănele’’, ,,Tablou de primăvară 
(vară, toamnă, iarnă)’’, etc. 

 Activitaţile practice desfăşurate cu copiii, având ca material de lucru ,,produsele naturii’’ oferă reale 
posibilităţi de stimulare a creativităţii în funcţie de cunoştinţe, de înclinaţii, de interese şi de aptitudini. S-a 
constatat existenţa fenomenului creativităţii în stare potenţială la toţi copiii, manifestarea lui înregistrând 
grade diferite, iar în acest sens se impune lăsarea unui ,,câmp liber’’ de manifestare pe linia imaginaţiei, a 
fanteziei, a creativităţii. În stimularea creativităţii, importante sunt deopotrivă metodele, relaţia educatoare 
– copil, atitudinea educatoarei şi atmosfera instaurată de aceasta în sala de grupă. 

 În munca fiecărei educatoare trebuie să existe elementul creator, deoarece ea este cea care îl 
stimulează, îl ajută şi îl încurajează pe copil în micile sale ,,creaţii’’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  
 - Matei, N.C., ,,Educarea capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ’’, E.D.P., Bucureşti, 1992; 
 - Revista ,,Învăţământul preşcolar’’, nr.3-4, 1996. 
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SIMPOZION INTERNAŢIONAL – EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE! 
ŞCOALA ALTFEL. ŞCOALA DE ACASĂ. ATELIER DE CREAŢIE 

TOTUL VA FI BINE! 
 

ALTERNATIVĂ MODERNĂ EDUCAŢIONALĂ 
ŞCOALA ALTFEL – ŞCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. DRD. ALINA ELENA NACEA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 12, ,,B.P.HAȘDEU”, CONSTANȚA 
 
 
 Au trecut trei decenii de la schimbările majore din viaţa societăţii româneşti care au bulversat 

generaţii, marcate de reforme în sănătate şi învăţământ. Fiecare ministru nou-numit a încercat să-şi 
implementeze programul, şi ca urmare elevii şi studenţii, în mare parte, au devenit ,,cobaii” încercărilor 
nereuşite. S-au experimentat diferite modele de sisteme internaţionale de învăţământ, cu încercări de 
adaptare şi armonizare la cel românesc, fără să se ţină seamă de specificul culturii educaţionale româneşti. 
Elevii şi studenţii cu posibilităţi financiare, şi-au continuat studiile la licee şi universităţi internaţionale de 
prestigiu din Europa şi America, unii chiar şi-n Asia, făcând faţă cu brio provocărilor de tot felul. 

 Dar, cum se ştie, românii au fost dintotdeauna deschişi la nou, şi de peste două decenii sistemul de 
învăţământ românesc a implementat programul de informatizare al şcolilor şi liceelor, în mediul urban mai 
uşor, în vreme ce în mediu rural cu obstacole, dar aceasta din motive de neînţeles.  

 Programul național „Școala altfel” - ,,Şcoala de acasă”, propus de acest simpozion internaţional, 
constituie o provocare atât pentru elev cât şi pentru profesor. Iniţial programul „Școala altfel” a apărut în 
2016 şi aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.034/2016, şi a cuprins ,,activități pentru preșcolari, elevi din 
ciclul de învățământ primar, gimnazial sau liceu în interval de o săptămână, şi s-a lansat ca o alternativă 
educaţională, cu scopul să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socio-
emoţionale în rândul elevilor şi pentru acest program, ministerul a publicat şi un Ghid de 
implementare”.(intenet) 

 În semestrul al doilea al anului şcolar 2019-2020, începând cu 11 martie, şcoala şi-a închis porţile, 
confruntându-se cu o situaţie fără precedent – criza de sănătate provocată de coronavirus. Aşa că şi elevii 
din România, ca şi cei din ţările unde s-a extins pandemia, au trebuit să urmeze cursuri on line, participând 
prin programul ,,Teleşcoală”, iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în parteneriat cu TVR2 în sprijinul 
elevilor care au avut de susţinut examene naţionale: evaluarea naţională şi bacalaureatul, ceilalţi au 
desfăşurat lecţii cu cadrele lor didactice, pe tablete, pe telefon, pe laptop sau pe computer, altfel spus 
,,învăţare asistată tehnologic” după noul ministru Monica Anisie. Desigur că în contextul coronavirusului, 
au ieşit la iveală şi lipsurile din sistemul educaţional românesc cu repercusiuni asupra ,,procesului de 
predare-învăţare-evaluare: un sfert din gospodăriile din mediul rural românesc nu are acces la internet, 
semnal de telefonie slab sau inexistent”. (sursa intrenet) 

„Teleşcoala”, o poveste de 40 de ani, a debutat în grila TVR 2 la începutul anilor '70 -`80 şi a fost 
urmărită de generaţii de elevi, la lecţiile de limbi moderne ,,Curs de limba …”.(sursa internet) Această 
platformă educaţională a revenit din 16 martie până în iunie, la TVR 2, într-o formă modernă, adaptată 
noilor generaţii de elevi şi cu metode optime de predare. În contextul închiderii instituţiilor de învăţământ 
din România, emisiunea oferă elevilor, în preajma susţinerii examenelor şcolare, posibilitatea aprofundarea 
cunoştinţelor, o alternativă la orele ţinute în clasă. Cursurile s-au aflat găsi atât pe canalul YouTube al TVR, 
pe pagina de Facebook a emisiunii, online pe TVR+, cât şi pe site-ul www.tvr.ro. 

 

471

http://www.tvr.ro/


În ceea ce ne priveşte vom încerca să evidenţiem oportunităţi şi riscuri ale acestui program de învăţare 
asistată de tehnologie, şi ne vom referi la programul Şcoala de acasă, implementat ad-hoc care înseamnă 
cu totul altceva faţă de Şcoala altfel, preluată din învăţământul american şi european, acolo având tradiţie. 
În situaţia noastră profesorii izolaţi, ca şi elevii, în locuinţe, dar dotaţi cu aparatură s-au străduit să continue 
cursurile online. Pe scurt profesorii deja aveau create grupuri pe WhatsApp. Elevii erau anunţaţi cu o zi 
înainte titlul lecţiei, scopul şi timpul afectat. Aici au apărut probleme, deoarece nu toţi elevii posedă 
calculator, laptop, tablete sau telefoane cu ajutorul să se logheze. Dacă lecţiile on line pentru examenele 
naţionale - evaluarea şi bacul – au fost mai uşor de realizat, pentru marea masă a elevilor lecţiile pe 
platforma classroom nu au avut eficienţa scontată. S-au ivit deficienţe: programul orar nu s-a mai respectat, 
numărul de ore insuficient, elevii nu au participat în procent de peste 90-95% la lecţii, evaluarea nu 
corespunde celei clasic tradiţionale. Aflaţi la distanţă a dispărut acea empatie cadru didactic-elev, emoţional 
relaţia a avut de suferit, incluzând şi pe cea dintre elevi şi părinţi sau cea dintre elevii înşişi. 

Acest tip de învăţare a constituit o provocare serioasă pentru ambii participanţi la procesul instructiv-
educativ. Cadrul didactic a trebuit să-şi sistematizeze şi să-şi sintetizeze materia, iar elevul să se adapteze 
la acest program şcolar zilnic. Din punctul de vedere al sănătăţii vorbim de două aspecte: pe de o parte 
izolat de societate, pentru a nu se infecta, iar pe de alta, elevul este nevoit să petreacă multe ore în faţa 
calculatorului. Profesorul a trebuit să-şi reconsidere atitudinea şi să conceapă noi strategii şi metode, 
contextul fiind altul. Desigur că în cazul programului Teleşcoală a fost simplu, dar dificil pentru că nu 
exista un dialog între cei doi parteneri. Evaluarea prin temele de acasă era un punct slab. Şcoala de acasă, 
în schimb, prezenta multe materiale fără prea multe explicaţii şi aceasta pentru că până se logau pe Google 
meet, unii nu aveau microfon, alţii nu aveau cameră, timpul de verificare a temei şi predare –învăţare se 
înjumătăţea. Un avantaj al acestui program, era că elevii puteau să aibă o scurtă conversaţie sau dialog cu 
profesorul. O oportunitate a programului era că elevii ca aveau deja experienţa grupului pe WhatsApp, prin 
care erau anunţaţi de profesori: teme, bibliografie etc. 

Prin urmare acest tip de învăţare are multe dezavantaje şi beneficii doar la jumătate, faţă de 
învăţământul clasic-tradiţional: materia sintetizată, relaţia profesor-elev cu frustrări şi de o parte şi de alta, 
distanţa, lipsa dialogului direct, lipsa orelor de laborator şi experienţelor pentru ştiinţele exacte: chimie, 
biologie, fizică, ca să nu mai vorbim despre educaţie fizică, muzică desen. Important este că elevii au fost 
lipsiţi şi de cuvintele încurajatoare şi de aprecierile de care au atâta nevoie. Privind obiectiv faptele, altă 
soluţie ca şcoala să continue nu exista, în situaţia dată. 

Închei prin a aminti că dictonul acestui simpozion, inspirat ales ,,Totul va fi bine!” nu-i altceva de 
replica eroului lui Sofocle - Oedip, după ce devine orb şi conştientizează că abia atunci vede, trecând printr-
o experienţă ce-l iluminează. Probabil că este bine pentru părinţii, profesorii şi elevii care au avut această 
experienţă în care au fost nevoiţi şă-şi schimbe atitudinea faţă de şcoală şi de propria sănătate. 
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ŞCOALA DE ACASA-O PROVOCARE PENTRU 

 PRESCOLARI SI CADRELE DIDACTICE 
 

PROF. INV. PRESC., NADA FLORENTINA ANCA 
 
Instituirea stării de urgenţă din cauza răspândirii virusului SAR-CoV-2, a pus învăţământul românesc 

în dificultate, deoarece acesta nu era pregătit pentru desfăşurarea activităţii de învăţare în mediul on-line. 
De departe cei mai afectaţi au fost preşcolarii, întrucât aceştia au avut nevoie în permanenţă de prezenţa 
unui adult care să le transmită sarcinile.  

Varianta de lucru pe care am ales-o pentru grupa mea a fost prin intermediul grupului de whatsapp, 
deoarece preşcolarii nu ştiu să intre singuri pe platformele on-line şi să participe la activităţi, părinţii lor 
fiind la serviciu sau ocupaţi cu treburile gospodăreşti. În cursul dimineţii le postam activităţile pentru ziua 
respectivă, iar seara părinţii încărcau filmuleţe în care preşcolarii realizau activităţile propuse sau poze cu 
produsele muncii lor. La început, numărul preşcolarilor care participau era crescut, dar spre sfârşitul anului 
şcolar, numărul acestora a scăzut, deoarece unii dintre părinţi s-au întors la serviciu, copiii rămânând în 
grija bunicilor care nu ştiau să folosească telefoanele inteligente. 

Pentru mine, cea mai mare provocare a fost alegerea unor activităţi care să poată fi desfăşurate de 
către preşcolari acasă, sub îndrumarea adulţilor. 

În săptămâna 11.05-15.05, am desfăşurat următoarele activităţi cu tema Mijloacele de transport: 
 
Luni:  
1. DŞ-Cunoaşterea mediului- ,,Mijloace de transport’’-observare 
Materiale postate pe grup: filmuleţ-Mijloace de transport terestre, filmuleţ- Mijloace de transport 

aeriene, filmuleţ-Mijloace de transport acvatice; planşe cu mijloace de transport. 
Intâlnirea de dimineaţă: ,,Mijlocul de transport preferat.’’ 
Moment de mişcare: gimnastica de înviorare 
Cântec: Bună dimineaţa!-Gaşca Zurli (ADP-formarea deprinderii de a saluta) 
Artă-Colorează mijlocul de transport preferat 
Joc distractiv: Ne plimbăm cu bicicleta/trotineta/rolele 
Momentul de poveste: Învăţăm despre mijloacele de transport-Desene animate Disney 
 
Marţi:  
1. DLC- ,,Eu spun una, tu spui multe’’, joc 
 Întâlnirea de dimineaţă: ,,Îmi place să mă plimb cu......’’ 
Moment de mişcare: gimnastica de înviorare 
Cântec: Bună şi Pa (ADP-formarea deprinderii de a saluta) 
Bibliotecă-Ghicitori despre mijloace de transport 
Puzzle-Mijloace de transport 
Artă: Modelăm roţi pentru mijloacele de transport 
Joc distractiv: Întrecerea avioanelor  
Momentul de poveste: Thomas si prietenii săi (desene animate) 
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Miercuri: 
1. DŞ-Activitate matematică – Hai să numărăm! (cifra 3) 
Întâlnirea de dimineaţă: ,,Desenele animat cu mijloace de transport la care îmi place să mă uit.’’ 
Moment de mişcare: gimnastica de înviorare 
Joc cu text şi cânt: Un marinar dansează 
Ştiinţă: Fişe de lucru  
Joc distractiv: ,,Suntem avioane” ; ,,Suntem şoferi’’ 
Momentul de poveste: Poveştile Nivea: Mia, Leo si călătoria cu barca  
 
Joi:  
1. DEC-Cântece despre mijloace de transport-audiţie: ,,Un vapor’’; ,,Autobuzul’’; ,,Mijloace de 

transport’’. 
2. DPM- ,,Racheta se înalţă’’ (Aruncarea mingii în sus cu ambele mâini)-joc 
Întâlnirea de dimineaţă : ,,Cântecul preferat despre mijloacele de transport.’’ 
Moment de mişcare: gimnastica de înviorare 
Cântec: Balonaşul teleleu (ADP-formarea deprinderii de igienă)  
Construcţii: Garaje pentru maşini 
Joc de masă: Jocul umbrelor 
Momentul de poveste: Thomas si prietenii săi (desene animate) 
 
Vineri:  
1. DOS- ,,Strada nu e loc de joacă’’-lectură după imagini 
2. DEC- ,,Semaforul’’ –coloram in contur. 
Întâlnirea de dimineaţă: ,,Mie mi-a plăcut cel mai mult să......’’ 
Moment de mişcare: gimnastica de înviorare 
Joc cu text şi cânt: ,,Gimnastica de dimineaţă’’ 
Cântec: Semaforul vesel 
Construcţii: Mijloace de transport din scobitori 
Joc distractiv: Roşu, stai! Verde, treci! 
Ştiinţe: Pe unde circulă?-joc 
Momentul de poveste: Thomas si prietenii săi (desene animate) 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
ÎNVĂȚAREA DE LA DISTANȚĂ: UTILIZAREA PLATFORMELOR ȘI 

INSTRUMENTELOR E-LEARNING ÎN ACTIVITATEA DE 
PREDARE-ÎNVĂȚARE -EVALUARE 

PROF.INVAȚAMANTUL PRIMAR: NAGY ANDREA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”AUREL VLAICU”, ARAD 

 Data de 11 martie 2020, după părerea mea, va fi o dată istorică în învățământul românesc. Aș putea 
spune , o zi care a schimbat total viața elevilor și a cadrelor didactice. Nici nu am crezut că nu mă voi întâlni 
față în față cu elevii mei în acest an școlar. De boala cumplită coronavirus Covid 19 am mai auzit la 
televizor. Elevii mei au remarcat faptul, că în China – Wuhan, există o boală cumplită și o regiune întreagă 
a fost carantinată, iar oamenii nu au voie să iasă afară. Era doar o știre ca celelalte. Nu am crezut niciodată, 
că și noi vom trece prin acele momente de carantinare, ca și oamenii din Wuhan.  

Virusul , care transmite COVID 19 , este o boală infecțioasă cauzată de coronavirus pe care l-au 
descoperit recent. Se transmite prin picături respiratorii și se răspândește atunci când o persoană strănută, 
tușește sau expiră. Este o boală extrem de contagioasă care s-a răspândit pe înteaga planetă. În prezent sunt 
aproape 10 milioane de infectați și aproape 500 de mii de decedați pe întreaga planetă. 

După ce trebuia să stăm acasă și nu am avut voie să mergem la școală, prima dată am folosit 
WhatsApp-ul, ca pe o platformă în care am încărcat temele, iar elevii au citit textele din manual și au trimis 
înapoi temele, exercițiile și problemele rezolvate, iar eu le-am trimis înapoi corectate. Am folosit pentru 
corectare aplicația Paint 3D de pe laptop.  

WhatsApp Messenger este o aplicație gratuită.Această aplicație folosește conexiunea la Internet a 
telefonului sau a calculatorului, laptopului.Aici am putut încărca diferite filmulețe, desene animate, cântece 
etc. Aplicația a fost creată de WhatsApp Inc. în Mountain View, California. A fost achiziționată de 
Facebook Inc. în februarie 2014. Este cea mai folosită aplicație pentru a trimite mesaje, fișiere, media 
etc.din lume. Se poate realiza și webinare dar numărul persoanelor este foarte limitat, max.3-4 persoane. În 
2018 WhatsApp a lansat o aplicație pentru oamenii de afaceri, pentru întreprinderi mici și mijlocii și a fost 
numită WhatsApp Business. 
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Am început să folosim ca platformă e-learning: Zoom-ul. Am realizat în fiecare zi webinare în care 
am citit, am vizionat diferite link-uri, imagini, filmulețe de pe internet. Zoom-ul este o platformă în care se 
pot realiza teleconferințe. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost utilizare tablei albe pe care am putut-o folosi 
pentru explicația diferitelor exerciții și probleme matematice, de ortografie și alte elemente pe care elevii 
nu au înțeles.Un avantaj deosebit al aplicației Zoom este, că se poate participa la teleconferințe până la 500 
de persoane. Se poate folosi prin ”share” diferite pagini web, link-uri etc.de pe internet. 

Am participat la un curs online denumit ”Utilizare platformelor și instrumentelor online în activitatea 
didactică”, realizată de CCD – Arad, în care am învățat despre Google Classroom, despre utilizarea 
instrumentelor e-learning: Worldwall, LearningApps prin care se pot realiza diferite jocuri, exerciții pentru 
lecțiile predate, și evaluarea, prin crearea diferitelor teste.Cel mai mult mi-a plăcut instrumentul Padlet în 
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care se poate încărca toate lecțiile, testele, link-urile, imaginile etc.ale unei unități de învățare. O aplicație 
asemănătoare este Linoit-ul. 

 Am folosit instrumentul de învățare de la distanță Liveworksheet, am mai auzit și de alte aplicații 
care ne poate ușura activitatea didactică de la distanță, de acasă cum ar fi: Sutori, Livresq și altele.Astfel, 
la toamnă, la începutul noului an școlar, deja voi putea să predau mai eficient de acasă. Sper, că totuși ne 
vom vedea și față în față cu copilașii mei cei dragi, pentru că mi-e dor de ei foarte mult. 

BIBLIOGRAFIE: 
www.wikipedia.ro
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PRO ȘI CONTRA ȘCOLII ONLINE 
 

PROF. INV. ȘC. NAGY CSILLA TÜNDE,  
ȘCOALA GIMN. NR.1. CRACIUNEȘTI, MUREȘ 

 
 În 22 aprilie a fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea 

capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul precizează măsuri 
specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar. 

 Reprezentanții elevilor, al părinților, precum și mulți profesori au susținut că învățământul online 
este o proiecție pentru viitor, invocând motive cum ar fi faptul că predarea online va produce discriminare, 
existând elevi care nu au dispozitive sau/și acces la internet, orele remediale se fac doar pe hârtie nu și în 
practică, predarea online nu poate înlocui interacțiunea reală, nu toți profesorii știu să predea online, 
programul prin care părinții ar putea cumpăra un calculator este inaccesibil, o parte din părinți ar fi în 
situația în care trebuie să aleagă cărui copil din familie îi facilitează accesul la educație și lista poate 
continua. 

 ”În cadrul școlii noastre din Crăciunești, școala online s-a desfășurat ținând cont de prevederile 
Ministerului Educației și Cercetării, respectiv ale Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Trecerea de la 
învățarea față în față la învățarea online nu a fost ușoară nici pentru profesori, nici pentru elevi, reprezentând 
o provocare tocmai pentru că implica o reconsiderare a modului în care eram obișnuiți să interacționăm 
unii cu ceilalți. Din această cauză, acomodarea cu această modalitate de comunicare a fost treptată, 
graduală, evoluția fiind vizibilă de la o zi la alta. 

 Începând cu 22 aprilie, odată cu încheierea vacanței de primăvară, învățarea online a devenit 
obligatorie, acolo unde există condițiile necesare pentru desfășurarea acesteia. În pregătirea unei platforme 
de învățare care să fie folosită în mod unitar de către cadrele didactice din cadrul școlii noastre, profesorii 
au folosit mai multe modalități de interacțiune cu elevii: de la simpla comunicare pe grupuri de whatsup și 
facebook până la folosirea unor mijloace mai complexe precum ZOOM, Google Classroom sau Microsoft 
Teams care permit și interacțiunea video cu elevii. 

 În general, atitudinea elevilor față de această formă de învățare a fost una pozitivă, mai ales că 
implica folosirea dispozitivelor electronice cu care ei sunt foarte familiarizați. Prezența lor la aceste 
activități ajunge să fie, în unele situații și de 100%, ținând cont și de condițiile excepționale în care ne aflăm 
– izolați la domiciliu. Cu toate acestea, nu toți elevii au mijloacele necesare pentru a participa la orele 
online, așa cum nu toți elevii se raportează responsabil la actul de învățare, fie online, fie față în față. 

 Din punctul de vedere al profesorilor, părerile sunt destul de divizate. Sunt cadre didactice care 
înțeleg rostul și utilitatea acestor activități, reușind să valorifice potențialul acestei forme de învățare, 
precum și profesori care consideră că nu este o formă veritabilă prin care pot să-și manifeste potențialul de 
educare a elevilor. Dincolo de aceste aspecte, o certitudine este faptul că nu am fost pregătiți pentru o astfel 
de abordare a învățării și că este necesar un timp pentru ca toți factorii implicați în acest proces educativ să 
înțeleagă potențialul pe care îl are învățarea online. 

 ”În contextul situației cu care ne confruntăm în ultimele luni, am fost nevoiți să ne schimbăm modul 
de viață. La fel ca toate celelalte domenii și sitemul de învățământ a fost grav afectat. 

Punctele tari ale ,,școlii online”: 
 asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia; 
 facilitează transmiterea cunoștințelor, ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se poate 

face prin platformele utilizate; 
 se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor; 
 se poate da mai ușor un feedback în momentul activității online. 
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Puncte slabe: 
 se mărește timpul petrecut în fata diferitelor ecrane; 
 nu toți elevii au acces la tehnologie; 
 chiar și cei care au acces nu pot fi stimulați să ia parte la toate activitățile, deși li s-a amintit 

obligativitatea participării; 
 stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai datorită faptului că se simt forțați să asigure 

tehnologia necesară; 
 creează nemulțumiri în cazul elevilor care, deși nu sunt la școală, trebuie sa se trezească devreme 

pentru a participa la activități 
 
 Deci… Școala online este o forma fără fond... A fost adoptată forțat forma, dar nu s-a creat fondul! 
În acest context propunerea mea este:  
- să doteze unitățile școlare cu terminale (laptop sau tablete sau desktop) pentru fiecare elev și cadru 

didactic din unitatea de învățământ. Iar aceste dotări sa fie administrate de școală și nu de părinți; 
- participarea la perfecționare a cadrelor didactice pentru acest mod de predare. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

ȘCOALA DE ACASĂ/ȘCOALA ONLINE 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR NAGY IREN – BRIGITTA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,KAZINCZY FERENC” ȘIMIAN – BIHOR 

 
 Vine primăvara, înmuguresc copacii, apar primele flori, înverzește iarba, se trezește natura la viață. 

Sosesc și păsările călătoare. Toată lumea așteaptă schimbările pe care le aduce primăvara. Dar nu s-a 
așteptat nimeni la așa ceva. 

 De pe o zi pe alta ne-am trezit că școala noastră dragă s-a închis din cauza pandemiei. Ne-am speriat 
și am avut o mulțime de întrebări. Ce este pandemia? De ce se întâmplă de ceea ce avem așa parte? Când 
vom putea să ne întoarcem din nou la școală? Când ne vom întălni iarăși cu colegii și prietenii? Vremea 
este frumoasă, dar trebuie să stăm în casă. O mulțime de întrebări la care este greu să răspunzi unui copil 
de 10 ani. Totul este nesigur, nu știm ce va aduce ziua de mâine. Profesori, elevi și părinți sunt neputincioși 
și speriați. A trebuit să ne adaptăm la această situație. Copiii nu sunt de vină că s-a declanșat această 
pandemie. Ei au dreptul la educație. Este vorba despre un colectiv de clasă din mediul rural, unde 
majoritatea părinților sunt oameni simpli, muncitori în fabrici și sunt copii cu stare socială defavorizată.  

 A fost greu de găsit metodele corespunzătoare, pe care să le folosim pentru activitatea zilnică online. 
A trebuit să țin cont de mai multe lucruri: starea socială a familiei; componența clasei; existența 
instrumentelor necesare și folosirea lor în predarea/ învățarea online; etc. 

 În prima etapă am folosit aplicațiile mai cunoscute pentru toată lumea: Facebook și Messenger. Dar 
s-a dovedit repede că acestea sunt mai utile pentru păstrarea legăturii dintre oameni, decât pentru predare. 
M-am interesat și am participat la cursuri online, deoarece și pentru mine acestea au însemnat lucruri noi. 
Astfel am început să folosim aplicația Zoom. Am avut probleme tehnice, dar împreună am reușit să 
rezolvăm. Au fost copii, care s-au descurcat mai ușor, dar au fost și care au avut puține greutăți. Părinții au 
luat și ei parte la această activitate de acasă, fără de care nu s-ar fi putut realiza. Copiii se bucurau să se 
revadă în ,,clasa virtuală”. 

 În afară de activitățile zilnice am putut să efectuăm și alte activități diferite: săptămâna Școala altfel; 
Ziua internațională a apei; Ziua Pământului; Ziua internațională a copacilor și păsărilor; închiderea festivă 
a anului școlar 2019/2020. Pe pagina web www.sutori.com am redactat fișe de lucru interesante și creative. 
Copiii s-au bucurat mult de ele. Mereu am ținut cont să nu stea mult în fața telefonului/ calculatorului. Am 
încercat să folosim și exerciții care nu necesită folosirea permanentă a aparatelor electrice. De exemplu: 
citirea unei povești în aer liber, plantarea florilor, ajutarea părinților în grădină, prepararea micului dejun, 
etc. Copiii m-au surprins cu creativitatea lor.  

 Am trecut peste o perioadă grea. Pe parcursul acestor aproape 4 luni s-au schimbat multe în viața 
noastră. 

 După închiderea anului școlar putem trage concluzia, că deși am găsit o soluție pentru predare/ 
învățare de acasă ne bucurăm că s-a terminat. Ne-am despărțit în speranța că în anul școlar viitor ne vom 
revedea în sala noastră de clasă.  
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EDUCATIA INTERCULTURALA – PROMOVARE SI VALORIFICARE A 

DIVERSITATII CULTURALE, INCLUZIUNE SOCIALA  
 

PROF. NAGY – RUSU GABRIELA – DORIS  
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA ARAD  

 
“Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru 

un viitor, în bună măsură, imprevizibil” Jacques Delors 
Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să-şi dezvolte inteligenţa, creativitatea, sensibilitatea, 

să înveţe să trăiască împreună unii cu alţii. Suntem diferiţi, dar toţi avem un potenţial valoric egal.  
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană au apărut noi oportunităţi de promovare a 

valorilor europene. În ultimii ani, în atenţia organizaţiilor internaţionale a stat abordarea problematicii 
internaţionale. Această nouă problematică a declanşat o multitudine de proiecte şi programe. Ele au generat 
educaţii specifice, cunoscute sub numele de “Noile educaţii”. Aceste“noi educaţii” presupun, prin 
conţinuturi specifice, activităţi de formare, dezvoltare morală, intelectuală, estetică, tehnologică, psihică, 
fizică a personalitaţii umane. Tinerii sunt deschişi, în general, spre tot ceea ce este nou, dornici de a 
experimenta şi astfel vor avea un rol important în promovarea valorilor europene, a dialogului intercultural. 
Aceștia trebuie să conserve valorile autohtone, să păstreze specificul naţional într-o lume caracterizată prin 
globalizare şi diversitate. Diversitatea culturală este o realitate ce trebuie fructificată în şcoală; ea pune 
problema dialogului.Din această perspectivă, educaţia interculturală recunoaşte interacţiunile sociale, 
culturale, economice ale grupurilor etno-culturale dintr-o ţară. Scopul educaţiei interculturale constă în 
mărirea gradului de deschidere, de toleranţă, de acceptare a celuilalt, care este diferit.  

Interculturalitatea este astfel, înainte de orice, respectul diferenţelor. Interculturalitatea implică 
înţelegerea, aprecierea, valorificarea culturii proprii, dar şi respectul faţă de cultura etnică a celuilalt. În 
acest context, rolul şcolii este de a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe 
culturale şi lingvistice. Şcoala deţine un rol important în educarea spiritului de toleranţă, a demnităţii şi 
respectului acordate celuilalt. Acest tip de educaţie este o modalitate de prevenire şi atenuare a conflictelor, 
de a-i învăţa pe elevi drepturile omului, de a-i pregăti pentru viaţă. Din această perspectivă, scopul 
procesului educativ este pregătirea elevilor pentru realităţile diverse ale societăţii, pentru dezvoltarea 
respectului pentru moduri de viaţă, de muncă, de învăţare diferite. 

Şcoala este principalul spaţiu de învăţare a pluralităţii culturale prin preţuirea notei distincte aduse de 
cultura fiecărui participant la actul de educaţie. Educaţia interculturală nu trebuie să se limiteze la 
transmiterea unor conţinuturi, nu poate fi concepută doar pentru şcolar, ci şi în legătură cu extraşcolarul: 
familie, grupuri sociale, instituţii, comunităţi, mass-media. Profesorul nu mai are doar rolul de a comunica 
modelele, el trebuie să acorde o mai mare importanţă iniţiativei şi creativităţii, centrul integrării acţiunii 
fiind elevul. 

Creerea unui curriculum intercultural se poate axa pe strategii eficiente. Iată câteva: 
- preţuirea diversităţii; 
- întărirea şi afirmarea propriei identităţi;  
- introducerea conţinuturilor etnice şi a diferenţelor culturale în toate formele de învăţământ; 
- recunoaşterea sărbătorilor şi festivităţilor specifice grupurilor etnice; 
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- reflectarea diverselor realităţi socio-culturale, compoziţii plastice; 
- valorificarea resurselor comunităţii locale, etc.; 
Strategiile şi formele de realizare a educaţiei interculturale urmăresc: 
- egalizarea şanselor, echitate între grupuri socio-culturale;  
- cunoaşterea şi înțelegerea diferenţelor; 
- combaterea oricărei forme de discriminare.  
În educaţia interculturală se urmăreşte înţelegerea mai bună a culturii în 

societăţile moderne, o capacitate mai mare de a comunica cu persoane aparţinând 
altor culturi şi o capacitate mai mare de a participa la interacţiunea socială. Acest 
tip de educaţie valorifică pozitiv relaţiile de egalitate dintre oameni şi, în acest 
sens, politica şcolară trebuie să asigure egalitatea şanselor.  

Şcoala trebuire să primească toţi copiii, indiferent de condiţia lor intelectuală, fizică, socială, 
emoţională, lingvistică, religioasă sau de orice altă natură. 

Educaţia interculturală vizează astfel nevoile de învăţare ale tuturor copiilor, urmărind dezvoltarea 
personalităţii umane, respectarea drepturilor omului şi faţă de libertăţile sale fundamentale. De altfel, 
Consiliul Europei a susţinut principiile interculturalităţii, iar Comisia UNESCO pentru educaţie în secolul 
XXI condusă de Jacqnes Delors a promulgat patru principii ale educaţiei pentru viitor: a învăţa să cunoşti; 
a învăţa să înveţi; a învăţa să fi; a învăţa să trăieşti împreună. Educația interculturală a fost benefică pentru 
toți elevii, chiar și în perioada pandemiei, deoarece și-au schimbat păreri online despre școală și viață, iar 
în unele momente i-a apropiat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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COALA DE ACASĂ- UN TEST PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 

 

NAN CAMELIA- ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ”, ARAD 
 

 Pe perioada carantinei, sistemul educațional a trebuit să se adapteze unei noi realități accentuând 

necesitatea investițiilor în tehnologie, resurse, formare, astfel încât fiecare copil să aibă acces la educație.  

 Continuitatea pedagogică este formula care a integrat într-o formă conceptuală eforturile didactice 

pe care le presupune școala mutată, în mod excepțional, în casele elevilor și ale profesorilor, din cauza 

pandemiei de coronavirus. Firește, alăturarea celor două concepte nu e o construcție surprinzătoare pentru 

lumea educației; formula exprimă un principiu cu rol de coloană vertebrală pentru toate procesele didactice, 

derulate oriunde, oricând, în izolare sau între pereți de clase. Însă, în acest context particular, al necesități 

mutării învățării în afara școlilor, în condiții de criză, ideea de continuitate capătă altă rezonanță și altă 

greutate. În această perioadă, evitarea rupturilor în învățare, a discontinuităților didactice și de comunicare 

a trebuit să reprezinte, cu certitudine, o prioritate a tuturor sistemelor educaționale. Și nu e vorba doar de o 

continuitate a învățării – aceasta fiind un fenomen multifațetat, alimentat din diverse surse, care se întâmplă 

mereu, oriunde, nu doar în clasă, nu e vorba doar de o continuitate educațională, ci de una pedagogică.  

Acest lucru a presupus o organizare deliberată a eforturilor didactice menite să păstreze o legătură 

consistentă, cu semnificații și rost între cadrele didactice și elevi. Nu a înseamnat în mod automat o 

încăpățânare strictă de a ”parcurge materia”, de a bifa obiective cognitive, cu orice preț, printr-o traversare 

în galop, fără noimă a conținuturilor planificate anterior. A fost o concentrare de eforturi care să păstreze 

proaspătă dispoziția de învățare a tuturor, antrenarea minților pe temele fundamentale ale unui domeniu, 

păstrarea comunicării și a comunității educaționale. 

 Școala online a fost un test, şi o oportunitate şi o mare provocare. Școala online a pus elevii și 

profesorii în același coș, pe picior de egalitate. A fost o perioadă dificilă pentru toată lumea, din punct de 

vedere social, economic, relaţional. Toţi a trebuit să ne adaptăm unei situaţii necunoscute, să facem faţă 

unor provocări pe care, cu siguranţă, nu le-am fi dorit. Învăţământul românesc a fost supus unui test care 

nu a fost anunţat şi pentru care nu a fost pregătit în prealabil. 
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SCOALA DE ACASA 

 
NASHARTI ANGELA, PROFESOR INVATAMANT PRIMAR,  

SCOALA GIMNAZIALA ,,IULIU HATIEGANU'',  
CLUJ-NAPOCA 

 
 Scoala online am experimentat-o pentru prima data in acest an la clasa pregatitoare. O adevarata 

provocare! Managementul clasei online, pastrarea elevilor implicati in sarcini de lucru, fara a avea o 
interactiune directa, m-a determinat sa caut si alte mijloace si platforme, in afara Zoom-ului sau a Whats 
App-ului, pe care le folosesc zi de zi. 

 ,,Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 
redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoș, prin 
urmare am incercat să compensez inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin 
creativitate didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată. 

 Pentru a susține activități de învățare la distanță, am folosit cel mai frecvent platformele specializate 
de elearning și aplicația pentru apeluri video/ videoconferințe precum Zoom, Smart Learning Suite 
Online, aplicații simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp, 
resurse educaționale deschise și conținut digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, 
simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale. 

 Online feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un 
impediment, prin urmare a trebuit să dau dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona 
de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. 

 Am descoperit Smart Learning Suite Online, participand la o activitate de formare organizata de 
CCD Cluj. Ce este SLSO? Este o platforma interactiva, care permite crearea unor interactivitati de invatare 
bazate pe joc, dar ofera si posibilitatea elaborarii si aplicarii unui chestionar cu itemi de tip obiectiv sau 
semiobiectiv, iar feedback-ul este imediat! 

 Unde ? SLSO pe platforma https.suite.smarttech-prod.com, varianta accesibila gratuita sau cu 
licenta. Cum o poti accesa? Cu un cont de gmail sau microsoft, eu am cont pe gmail. Ruleaza pe orice 
computer si pe orice dispozitiv mobil. 

 Alte avantaje: rulare sincron sau asincron, invatare individuala sau colaborativa, poate fi incorporata 
in Google Drive, propria ta clasa virtuala cu ID unic. Browser recomandat GOOGLE CHROME! 

 Crearea unei clase virtuale de catre profesor se face la https://suite.smarttech-prod.com/, iar 
accesarea de catre elevi a clasei virtuale se realizeaza la https://hellosmart.com/. Aplicatiile pot fi rulate 
separat, ca secvente in cadrul unei lectii realizate pe Meet sau Zoom sau pot fi integrate intr-o structura 
coerenta care sa acopere toate etapele unei lectii, lansata pe SLSO.  

 SLSO poate fi integrat intr-un Google Drive cu domeniu dedicat de catre administratorul contului 
Google. Acesta se adauga ca extensie din Gsuite Market Place. 

 De ce SLSO? Poti planifica o gama larga de activitati, incepand de la Brainstorming, Eseul de 5 
minute, Stiu/ Vreau sa stiu, Deseneaza ce stii despre subiect, Scrie ce stii despre subiect, Biletul de intrare, 
Eseul de 1, 3, 5 minute, 3 comentarii/2 intrebari/1 opinie, resurse pentru informare -fisiere video, audio, 
text, imagini (Youtube, Import Resource), activitati de invatare bazate pe joc, chestionare, pagina noua 
configurata ca spatiu de lucru individual sau colectiv, jocuri de tip intrecere ( Monster Quiz, Team Quiz, 
Speed Up) pana la activitati pentru dezvoltarea gandirii critice sau a gandirii creative. Elevul poate completa 
spatii libere, poate face asocieri, comparatii, categorisiri, isi poate exprima opinia, poate impartasi colegilor 
ce a invatat, poate evalua veridicitatea unei afirmatii, poate adresa intrebari, poate stabili relatii de tip cauza-
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efect, iar profesorul poate verifica in timp real ce a asimilat elevul. Evaluarea se poate realiza prin itemi cu 
raspunsuri multiple, de tip A/F, raspuns scurt, opinie/ sondaj, alegerea raspunsului corect din variante 
multiple. 

 SLSO mi-a permis o imbinare intre activitatea de invatare si cea ludica. De la mijlocul secolului 
trecut incoace tot mai multi cercetatori ai fenomenului educational actioneaza in directia recuperarii 
dimensiunii ludice a acestuia. Lumea jocului trebuie utilizata ca o modalitate de acceptare si intelegere de 
catre copil a lumii reale. Este cunoscut faptul că elevii învaţă cu plăcere dacă percep învăţarea ca pe un joc 
sau ca pe o activitate care corespunde intereselor şi aşteptărilor lor. 

 Prin SLSO elevul asimileaza, dar si aplica cunostintele dobandite, le reorganizeaza, le valorifica 
creator, exerseaza priceperi si deprinderi, dar intr-un mod care-i face placere. 

 SLSO dinamizeaza activitatea didactica, faciliteaza procesul de asimilare, fixare, consolidare a 
cunostintelor, ii ajuta pe copii să se bucure de școală, să integreze interdisciplinar cunoștințele, să fie 
entuziaști, motivați, încrezători, de ce nu, fericiți la școala on-line! 

 Pentru exemplificare va atasez poze de la o lectie in care am imbinat activitatile practice cu cele de 
joc, dar fara sa lipseasca evaluarea si feedbak-ul. 
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PE ARIPILE ON-LINE-ULUI 

 

 PANICA NASTASIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE ENESCU, NAVODARI 
 

Propoziția „Merg la școală.” a devenit, peste noapte, învechită. Școala ,,s-a oprit” pentru ,,a pleca” 

diferit. 

Cum se cunoaște, vechea paradigmă de pregătire este legată de faptul că atribuie o funcție 

determinantă profesorului; prezintă constrângeri spațio-temporale și organizatorice puternice; predomină 

limbajul verbal, vorbit sau scris, atât ca mijloc de comunicare, cât și ca instrument de învățare; se uilizează, 

în general, cărți, panouri albe, hărți, hărți etc. În cadrul acestei paradigme, învățarea are loc prin transmiterea 

cunoștințelor profesorului către un anumit număr de cursanți. Profesorul comunică cu elevii, îi 

direcționează și îi controlează. Interacțiunea are loc, de obicei, într-un spațiu fizic dedicat, cum ar fi, spre 

exemplu, sala de clasă, laboratorul. 

În schimb, noua paradigmă de formare atribuie un rol mai puțin important cadrului didactic în setul 

de factori ce determină rezultatele învățării; tinde să creeze comunități de elevi care învață interacționând 

între ei; elimină constrângerile de spațiu și timp, ceea ce face posibil să înveți orice, oricând și oriunde; 

dispar constrângerile organizaționale; limbajul verbal are o pondere mai mică cedând locul imaginilor, 

vizualizărilor, animațiilor, jocurilor etc. Noua paradigmă se bazează mai presus de toate pe învățarea de 

sine, pe desfășurarea activităților de către elevi. În desfășurarea acestor activități, elevii au un rol activ și 

interacționează cu un mediu de învățare care poate fi, de asemenea, format din imagini, materiale vizuale, 

simulări, lumi virtuale, jocuri. Astfel, noua paradigmă solicită profesorului să dețină pe lângă cunoștințele 

legate de conținutul disciplinei predate și abilități specifice informaticienilor, psihologilor în comunicare și 

învățare. Noile tehnologii multiplică posibilitățile de comunicare, de gândire și de învățare ale modalităților 

non-verbale: nu se comunică și nu se mai învață doar vorbind și ascultând, scriind și citind, ci comunicând 

și învățând văzând și făcând. În plus, interacțiunile dintre elevi tind să aibă un rol central deoarece pot fi 

realizate nu față în față în mod sincron, ci în momente și locuri diferite, datorită internetului.  

Școala trebuie să ofere, în contextul actual, atât abilitățile legate de a ști să citească, să scrie și să 

numere, cât și abilitățile legate de a ști să vadă, de a ști să asculte și de a ști să acționeze. Dar de la ideal la 

practică e cale lungă. Ce școală on-line se poate face în condițiile în care un sfert dintre elevi sunt lipsiți de 

acces la internet sau de calculatoare? 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: NEACȘU FELICIA DENISA 

 
 Pandemia de Corona-virus determină emoții, precum anxietate, stresul și incertitudinea, resimțite cu 

atât mai puternic de copiii de toate vârstele. Deși au mecanisme proprii prin care fac față acestor emoții, în 
condițiile în care grădinițele / școlile sunt închise, multe evenimente au fost anulate ( ca deexemplu ,,Școala 
altfel ,,unde planificasem cu părinții o excursie la DinoPark, concursul de muzică corală ,,Glasuri Cristaline 
,,care are loc în fiecare an la nivel de județ, serbarea de sfârșit de an școlar și multe alte activități 
extracurriculare) și trebuie să stea departe de prieteni, copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum 
mai mult ca oricând. Am discutat cu părinții despre această situație și le-am propus să stabilească și să 
respecte o rutină zilnică împreună. Funcționez ca și titulară la o grădiniță de cartier, mai precis un cartier 
de rromi. Copiii care frecventează grădinița sunt în proporție de 80% rromi. Așadar, părinții acestor copii 
nu au serviciu. Stau acasă trăind din ajutorul social. La noi nu s-a pus problema ca părinții să fie preocupați 
că nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Grădinița este cu program normal. Părinții aduceau copiii la 8- 8:30 
la grădiniță și veneau să-i ia la 13. 

 Copiii au nevoie de organizare. Cu toții, foarte repede, trebuie să inventăm moduri cu totul și cu totul 
noi de a ne organiza timpul și a ne petrece zilele împreună. Am recomandat insistent părinților să aibă grijă 
să existe un program al zilei, program care să cuprindă activitatea de la grădiniță on- line, timp pentru joacă, 
timp în care copilul poate să țină legătura cu prietenii prin telefon, timp/ perioadă fără echipamente 
electronice și timp alocat pentru treburi gospodărești. Copiii se vor simți mult mai bine știind că ziua are o 
structură, știind când este vremea să lucreze și când este vremea să se joace. Le-am sugerat părinților să 
facă loc și pentru distracții. Pentru a depăși emoțiile dificile, trebuie să ne inspirăm de la copii și să ne 
gândim cum să asigurăm un echilibru între discuții și distracții. Când copiii sunt triști și au nevoie să se 
destindă, lăsăm loc divertismentului. La câteva zile, putem organiza o seară de jocuri cu întreaga familie 
sau putem găti împreună cu copiii. Putem lucra în perechi, acolo unde sunt mai mulți frați și să pregătim pe 
rând cina pentru întreaga familie. 

 Părinții au fost sceptici la început cu privire la programul nostru de la grădiniță și cum vom rezolva 
această situație on-line. 

 Această situație prin care am trecut cu toții, și nu ne-a fost deloc ușor, le-a dat prilejul multor părinți 
să conștientizeze cât de importantă este comunicarea cu cadrul didactic. Atât comunicarea cât și implicarea 
lor în activitățile zilnice ale copilului. Dacă până acum parteneriatul ,,Grădiniță- Familie ,,nu a fost 
satisfăcător 100%, deoarece părinții erau ocupați, nu aveau timp să se mai implice și în activitatea grădiniței, 
acum s- au văzut puși în fața faptului împlinit. E adevărat, și acum sunt părinți care din neștiință pentru 
această tehnologie avansată sau pentru că pur și simplu nu au telefoane performante, preșcolarii nu au putut 
participa on-line la procesul instructiv- educativ, dar și pentru aceștia am găsit soluții. Am păstrat legătura 
în permanență telefonic. 

 În ședința cu părinții pe care am organizat-o on-line ( cei care au putut iar cu ceilalți am discutat 
telefonic) i-am sfătuit pe aceștia să facă tot ce pot pentru a-și gestiona anxietatea, fără a transmite această 
stare și copiilor. În acest scop, poate fi necesar să își ascundă emoțiile, ceea ce poate fi dificil uneori, mai 
ales dacă emoțiile respective sunt intense. Părinții sunt cei care oferă copiilor sentimentul de siguranță și 
protecție în familie. La grădiniță eram eu, ca și cadru didactic, care le ofeream acest sentiment. Este 
important să nu uităm că în această situație, ei sunt pasagerii, iar noi conducătorii vehiculului, deci, chiar 
dacă avem temeri, acestea nu trebuie să îi facă pe pasagerii noștri să simtă că nu sunt în siguranță. 
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 Activitățile on-line au decurs bine. În sala de grupă, toți preșcolarii au dreptul la opinie, discutăm 
liber, rezolvăm situații conflictuale cu calm. Așa am făcut și în această perioadă. Activitățile au decurs în 
mod normal doar că nu eram în sala de grupă. Bineînțeles că nu putem compara învățarea on-line cu 
învățarea directă. În primul rând, socializarea preșcolarilor, la această vârstă este foarte importantă și acum 
nu a fost posibilă în totalitate. La grădiniță, copilul socializează cu colegii, se joacă împreună, împărtășesc 
idei, emoții. Când am întrebat Buburuzele mele ce le lipsesc cel mai mult de la grădiniță, mi-au spus: ,,- Să 
mă joc cu tine, doamna! ,,Mi-au venit instantaneu lacrimile în ochi, mai ales că am copilași la grupă ( fiind 
o grupă mixtă) care din toamnă vor pleca la școală și nu ne vom putea lua ,,La revedere! ,,cum se cuvine, 
cum o făceam până acum. Altă întrebare a fost ,,- Noi nu mai facem serbare? ,,Le-am spus că von face, dar 
anul acesta va fi ceva inedit- serbare on-line. Mie, ca și cadru didactic, nu mi-a plăcut această situație și 
sper ca din toamnă lucrurile să intre pe un făgaș normal. Sunt cadru didactic, iubesc copiii, am nevoie să 
fiu în preajma lor, să ne jucăm împreună și să descoperim noutatea fiecărei zile petrecută în grupa noastră 
unde ne simțim ca acasă. 
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ŞCOALA DE ACASÃ  

 PROVOCAREA SECOLULUI PENTRU INVÃTÃMANTUL DIN ROMANIA 
 

NEAGU OANA MARIA 
 
 Deseori ne-am întrebat în ce direcţie ne-am îndrepta dacã am aborda aceasta modalitate de predare 

– învãţare – evaluare. Cât de pregãtiţi suntem sã mutãm şcoala tradiţionalã în mediul online? Iatã cã natura 
ne –a arãtat din nou cã ne putem adapta oricãror circumstanţe şi putem continua sã studiem în condiţii mai 
puţin prielnice. Mai mult de atât putem folosi tehnologia pentru a aprofunda, sau chiar excela în domeniul 
în care activãm, având la dispoziţie resurse educaţionale pe care le putem accesa, atât noi, cadrele didactice, 
cât şi elevii, printr- o singurã apãsare de buton. Avem de –a face întradevãr cu o “ şcoalã altfel”, o şcoalã 
ce presupune accesul la internet, un dispozitiv ce faciliteazã comunicarea, un cadru didactic cu anumite 
cunostinţe în domeniul tehnologiei, un elev prezent şi atent, poate mai atent decât era în clasã, un pãrinte 
dipus sã înţeleagã ca aceasta este noua modalitate de a învãţa, diferitã într –adevãr de cea a generaţiei sale. 
Aceştia, dar nu numai, sunt factorii ce au permis continuarea studiului în mediul virtual în condiţiile unei 
crize sanitare cãreia doar aşa îi putem ţine piept.  

Din dorinta de a fi alãturi de elevi şi pãrinţi în aceastã perioadã, un profesor ce a trecut de la catedra 
din clasã la “catedra virtualã”, trebuie sã se formeze în acest sens într –un timp relativ scurt. De aceea 
participarea la diverse webminarii pe teme ce ţin de predarea în mediul online, era mai mult decat necesarã. 
De exemplu pentru disciplina Limba englezã, profesorii puteau participa la webminarii organizate de 
National Geographic (Engaging students in meaningful learning activities; Assessing Young Learners 
Online), Cambridge Assessment English (We go digital togheter - Time – Saving Resources for Teaching 
online), Team ELC (Brain Friendly Grammar Delivery Workshop), dar şi multe alte ateliere de lucru menite 
sã ajute profesorul sã se familiarizeze cu platforme de învãţare precum ZOOM, Google Classroom, sau 
Meet. Pregãtirea profesorilor în utilizarea platfomelor de învaţare fiind la fel de relevantã precum 
perfecţionarea metodelor de furnizarea a informaţiilor prin intermediul resurselor educaţionale online. Cei 
doi factori se îmbinã pentru a se completa, dar şi pentru a ajuta profesorul sã exceleze şi în clasa virtualã.  

In predarea limbii engleze resursele educaţionale sunt foarte importante, iar selecţia lor se face 
riguros, cu scopul précis de a dezvolta aptitudinile lingvistice ale elevului, beneficiarul direct al educaţiei. 
Asadar, putem folosi o multitudine de resurse pe care le gãsim online, dar trebuie sã le inseram în lecţia de 
predare/evaluare astfel încât sã atingã obiectivele lecţiilor, completând astfel informaţia transmisã. Putem 
accesa site –uri ce pun la dispoziţia profesorului videoclipuri interactive (https://en.islcollective.com/video-
lessons/), sau putem descãrca aplicaţii atât în telefon, cât şi în calculator, ce reprezintã platforme de învaţare 
interactive bazate pe joc şi tehnologie educaţionalã (https://kahoot.com/). De asemenea, putem folosi 
platforma youtube pentru inserarea unor cântece, sau poezii, pentru partea de listening a orelor de limba 
englezã. Existã diverse platforme ce constitutie un real sprijin în realizarea orelor în mediul virtual, aceastã 
trecere fiind mai uşoarã, atât pentru elevi, cât şi pentru profesorii. 

Conceptul de Şcoala altfel exista încã dinainte de 11 martie 2020, dar nu organizat în acest mod. 
Putem culege informaţii, putem participa la cursuri de formare, putem aduce un plus de informaţie prin 
intermediul platformelor educaţionale şi resurselor educaţionale oferite de acestea. De asemenea, ne-am 
adaptat la un mediu de comunicare cu elevii diferit de cel cu care eram obisnuiţi. Am înţeles cã trebuie sã 
abordãm aceastã etapã din mai multe perspective pentru a ajunge într- un final la o modalitate de abordare 
ce ne permite sã interacţionãm cu fiecare elev al clasei.  
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CUM MUTAM ȘCOALA ACASA?  

CELE MAI EFICIENTE INSTRUMENTE ȘI RESURSE GRATUITE PE CARE 
LE POT FOLOSI PROFESORII PENTRU A ORGANIZA LECȚIILE ONLINE 

 
PROF. NECHITI IOANA 

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU 
 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă care 

se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și 
să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 
accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem 
încuraja elevii să învețe și să lucreze independent 

Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri de 

resurse: 
O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Cele mai eficiente platforme pe 

care le folosesc deja profesorii sunt: Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative unde procesul de a 
crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit), aplicații sau platforme de colaborare online, care 
facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o 
evidență a acestora, care permite și feedback din partea profesorului. Aici recomand Google Classroom și 
alternative, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă 
de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme 
de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

1. Soluții pentru interacțiunea în timp real 
Zoom este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video care de curând a eliminat limita 

de 40 de minute per întâlnire pentru conturile gratuite create în țările afectate de Coronavirus. Ea permite 
crearea gratuită a unor întâlniri online (meetings) unde puteți invita până la 100 de participanți prin 
intermediul unui link. Pentru a beneficia de eliminarea limitei de 40 de minute, trebuie să vă înscrieți cu 
emailul școlii, nu cu contul personal, iar toți cei care își creează conturi pe Zoom folosind adresa școlii vor 
putea organiza întâlniri din conturile lor.  

Elevii nu au nevoie de niciun cont, ci trebuie doar să acceseze linkul primit, să descarce aplicația 
Zoom pe calculator sau mobil și să se conecteze cu un microfon și sau/webcam. Atunci vor intra într-o 
întâlnire online unde pot comunica prin mesaje pe chat cu profesorul, pot vedea ce le împărtășește 
profesorul de pe ecranul său (opțiunea share screen), se pot vedea și auzi reciproc dacă au microfoane și 
camere web instalate pe aparatul pe care îl folosesc. 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online 
Dincolo de întâlnirea live, veți dori să oferiți elevilor materiale extra, teme pentru acasă și să le 

urmăriți progresul. Printre recomandările de platforme care permit colaborarea între profesori și elevi, 
dincolo de ore, se numără Google Classroom, Edmodo, ClassDojo sau EasyClass.  

3. Resurse și aplicații de învățare 
ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare pe care elevii o pot folosi independent, 

pentru a aprofunda și a lucra individual teste și exerciții create în prealabil de profesor. Acesta poate adăuga 
clipuri video cu explicații, exerciții și teste pentru orice materie și poate urmări rezultatele fiecărui elev 
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direct din aplicație..Partea bună este că odată înscrisă o clasă de la o anumită școală, orice profesor poate 
asigna exerciții și teste aceleiași clase, fără a mai introduce elevii încă o dată.. 

Quiz-uri prin Kahoot pentru verificarea cunoștințelor și feedback: aceasta este o platformă gratuită 
folosită de milioane de profesori din întreaga lume cu ajutorul căreia puteți crea teste interactive, în care 
elevii răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un test, veți putea trimite un 
cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplicația Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot. 
Rezultatele răspunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. Vă recomand să îl folosiți doar 
ca instrument de verificare a cunoștințelor sau feedback pentru a vedea ce au înțeles, cât de implicați au 
fost și cum se simt elevii.  

Alternative de aplicații pentru quiz-uri online sunt și Quizizz și Kidibot.ro (pentru aceasta, elevii au 
nevoie de email) 

Wordwall: o aplicație unde profesorii pot crea, cu un cont gratuit, joculețe simple de potrivire a 
cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea. 

4. Resurse și lecții gata de accesat 
• Resurse gratuite pentru învățământul preșcolar și primar pe Twinkl România (planificări, 

prezentări, activități descrise pas cu pas, fișe etc 
• Îndreptar digital - un program gratuit creat de Asociația TechSoup pentru învățători care vor să își 

ajute elevii să transforme folosirea aplicațiilor digitale mobile în oportunități de învățare, cu resurse exerciții 
azate pe utilizarea unor aplicații mobile gratuite. 

• Lecții video pentru clasele VIII și XII:  Teleșcoala  
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ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASA! 

DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DIGITALE  

PRIN INTERMEDIUL JOCURILOR PE CALCULATOR 

 

PROF. PENTRU ÎNV. PRIMAR VIORICA NECULAI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26, GALAȚI 
 

Astăzi, mai mult ca oricând s-a dovedid necesitatea dezvoltării competenţelor digitale, căci sistemul 

informaţional reprezintă o nouă etapă în evoluţia umanităţii, un nou mod de viață, care implică utilizarea 

intensivă a informațiilor în toate sferele existenței, şcoala având în acest caz un loc central, fiind instituţia 

centrală care pregăteste “omul de mâine”.  

S-a demonstrat clar, odată cu instalarea stării de urgență cauzată de pandemia prezentă, ca şcoala 

trebuie să se reinventeze pentru a fi capabilă să ofere elevilor resursele necesare pentru propria lor 

dezvoltare. Introducerea competențelor digitale în procesul educaţional nu este o solutie doar pentru că 

internetul este un mediu prietenos cu elevii, ci mai ales pentru faptul că oferă ambilor actori, elevi și 

profesori, accesul la informațiile științifice actuale conținute în baze de date, muzee, biblioteci online. Elevii 

pot experimenta explorarea științifică, pot să interacționeze direct cu personalităti din domenii diverse, pot 

organiza excursii virtuale în locuri greu accesibile în mod normal sau pot împărtăsi idei prin e-mail, chat și 

video conferințe. Ceea mai mare atracţie pentru elevi, o constituie jocul digital care a căpătat în acest secol 

al informatizării noi şi nebănuite valenţe demonstrând ca reprezintă unul dintre cele mai eficiente şi 

atractive mijloace de educație intelectuală ce pune în valoare și antrenează capacitățile creatoare ale 

copilului. Jocurile digitale oferă posibilitatea învățării bazate pe simulare, pe explorare având ca scop 

dorinţa de aplicare a teoriei în practica, elevii fiind provocați să facă față unor probleme reale în situații 

autentice. Învățarea pe bază de jocuri digitale aduce noi oportunități în dezvoltarea copilului, care are ocazia 

de a lua decizii, de a crea strategii pentru a depăşi obstacolele ivite, de a analiza riscul la care se poate 

expune şi de a-şi asuma consecințele deciziilor sale. Utillizând tehnologiile informaţionale şi internetul 

profesorul va reuşi să desfăşoare activităţi variate şi originale care vor stimula într-un grad foarte ridicat 

creativitatea elevilor ce vor putea ulterior să-şi creeze propriile activităţi prin intermediul jocurilor digitale. 

Ajutând elevul să valorifice corect şi responsabil aplicaţiile web, acesta va deveni o persoană cultă, aptă de 

a stăpâni tehnologiile şi nu se va lăsa stăpânit de acestea.  

Aplicarea instrumentelor web în demersul didactic presupune o muncă suplimentară şi plină de 

responsabilitate din partea cadrelor didactice, care trebuie să aibă în vedere adaptarea activității didactice, 

sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi al strategiilor didactice la particularităţile educabililor 
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pentru a reuşi să realizeze lecții interactive ce vor stimula învăţarea conştientă, activă, atractivă şi vor 

valorifica potenţialul intelectual al fiecărui subiect. 

Folosit cu îndemânare şi fără exces, calculatorul poate deveni un mijloc ideal de eficientizare a 

activităţilor didactice facilitând asimilarea cunostințelor, formarea competențelor şi a deprinderilor elevilor. 

Utilizarea tehnologiei și a soft-urilor educaționale în procesul instructiv-educativ nu trebuie privită doar ca 

o recomandare, ci ca o necesitate cerută de evoluția continuă a noilor tehnologii, de rolul acestora în toate 

domeniile de activitate, de cerințele pieții forței de muncă, de existența unei generații de tineri nativi digitali.  
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 ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA ONLINE 

 
 PROF. ÎNV.PRIMAR, NEDELCU GABRIELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIA BRĂTIANU, SECTOR 1, BUCUREȘTI 
 
,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.’’ I. Cant 
 
 Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfăşurate la intervale 

scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului de 
viaţă al omenirii. Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în întâmpinarea nevoii 
de schimbare, să o anticipeze, să o dorească. Încă din şcoală elevii trebuie să aibă motivaţia de a se informa 
şi forma în spiritul valorilor pe care societatea le impune la un moment dat. 

 Oricât de bine ar fi instruiţi oamenii şi oricât de creatori s-ar dovedi, apar la un moment dat noi şi 
noi dificultăţi.Altfel spus, societatea se schimbă de câteva ori în decursul vieţii normale a unui om şi el, 
trebuie să facă faţă acestor schimbări. 

 Cu o astfel de schimbare ne-am confruntat în perioada martie-iunie când activitatea de predare-
învățare s-a mutat în mediul online. Noi, cadrele didactice am încercat sӑ oferim aceeași educație de înaltă 
calitate și să ne îndeplim misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” a fost închisӑ.Cu toții 
am făcut cunoștință și am”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

 Atât pentru elevi, cât și pentru profesori învățarea la distanță a fost o provocare!  
 Împreună cu elevii mei, copii de clasa a IV-a, de la Școala Gimnazială Pia Brătianu, din sectorul 1, 

București, am susținut lecții folosind sistemul de video-conferințe Google Meet sau ZOOM. 
 Părinții au sprijinit această trecere la orele online. 
 Am utilizat platforma Google classroom care m-a ajutat să –mi organizez resursele, să adun ceea ce 

au lucrat elevii, să le ofer feedback, esențial pentru învățarea lor.Am postat materiale vizuale/grafice 
adecvate tematicii și vârstei elevilor, propuneri de proiecte individuale care au putut fi realizate acasă, cu 
minimum de resurse materiale.  

 Toate clipurile video sau fotografiile reprezentând rezultatul/produsul activității au fost trimise pe 
grupul de lucru al clasei și firește am oferit feedback fiecarui elev în parte. Acest lucru i-a motivat pe copii 
şi i-a antrenat, într-un mod fericit, în toate activităţile . 

 Împreună cu elevii și părinții am făcut echipă iar rezultatele au fost grozave. 
 Așa cum se întâmplă cu fiecare lucru nou, care te scoate din zona de confort, nu a fost simplu. 
 Sunt mândră de cât de bine s-au adaptat elevii mei, de efortul pe care l-au depus, de rezultatele pe 

care le-am obținut împreună. 
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TRATAREA DIFERENȚIATĂ A COPIILOR CU CES 

 
NEGOIȚĂ MIHAELA- MARIANA  

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BUZĂU 
 
 Urmărind formarea și structurarea personalității copilului, în mod inevitabil ne punem întrebarea: 

,,De ce fiecare copil este unic în felul său? De ce în același timp, el este asemănător cu ceilalți copii de 
vârsta lui? Ce anume îl face pe el unic și în același timp similar cu ceilalți? De vreme ce ei, în familie, în 
grădiniță în școală pot avea aceleași oportunități educative pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților, 
care sunt procesele și factorii care duc la similitudine și unicitate în același timp? G. Bontilă face următoarea 
remarcă, încercând să răspundă unor asemenea întrebări: ,,Întrucât toți elevii au fost puși în condiții identice 
pentru a asimila noțiunile conținute în materialul care le-a fost predat, este ușor de presupus că diferențele 
în gradul sau nivelul de achiziții se datorează diferențelor de structură individuală". Prin urmare s-a 
constatat că nu toți copiii sunt educabili în același grad - nu toți dispun de aceeași zestre ereditară, de 
aceleași posibilități de organizare interioară a experienței, au același ritm și stabilitate în timp. Cu alte 
cuvinte, nu orice influență organizată sau spontană, asupra copiilor devine în mod nemijlocit și factor al 
dezvoltării lor. Natura personalității, ca produs al mediului și al eredității, este întotdeauna unică, ea este 
decisivă pentru comportament în orice situație dată. Dar, cu cât vom obține mai multe date despre copil și 
vom alcătui astfel un tablou complex și integrativ, cu atât îl putem modela mai ușor, adaptând acțiunile 
noastre caracteristicilor sale.  

 Adaptarea procesului instructiv- educativ la particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor este 
conceptul cheie la care s-a ajuns pornind de la ideea lui Ian Amos Comenius conform căreia ,,din instrucția 
pentru oameni nu trebuie exclus nimeni, decât neoamenii". Același autor afirma în secolul al XVII-lea, în 
opera "Didactica Magna" că ,,este imposibil de a găsi o minte atât de redusă, căreia educația să nu-i poată 
fi de ajutor". Pe aceeași linie a adaptării procesului de învățământ astfel încât acesta să devină accesibil 
tuturor, se înscrie și conceptul ,,educației pentru toți". Aceasta înseamnă o șansă dată tuturor copiilor și o 
preocupare că indiferent de particularitățile și diferențele individuale, toți copii să se poată bucura de 
educație și instruire. Educația pentru toți are în vedere nevoia de a deschide structurile de educație pentru 
a primi și sprijini toți copiii. Școlile pentru toți sunt percepute ca școli ale comunității, deschise, flexibile, 
democratice și inovatoare. Acesta poate fi un mijloc de îmbunătățire a educației în general, prin 
reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. Se recomandă renunțarea la împărțirea copiilor pe 
categorii și considerarea fiecărui copil ca o persoană care învață într-un anumit ritm și stil, deci care poate 
avea nevoie de un sprijin diferit.  

Ridicarea sistematică a nivelului calitativ al învățământului, sporirea permanentă a eficienței acestuia 
presupun inițierea unui sistem de măsuri vizând atât mărirea continuă a proporției elevilor cu randament 
școlar superior, cât și combaterea situațiilor în care, din diferite motive, unii copii înregistrează, în anumite 
etape de școlarizare, un eșec de integrare școlară. Astfel problema prevenirii și combaterii dificultăților de 
adaptare școlară, sub toate aspectele sale, elucidarea cauzelor care determină dificultățile respective 
reprezintă o temă prioritară, iar căutarea modalităților concrete de recuperare și sprijinire este o sarcină a 
fiecărui cadru didactic.  

 În categoria copiilor cu cerințe educative speciale, a căror principală caracteristică este dificultatea 
de adaptare școlară, sunt integrați copiii cu deficiențe (senzoriale, mintale, fizice), copiii întârziați 
pedagogic, școlar, copiii cu dificultăți de învățare și cei cu tulburări de comportament.  

Cauzele fenomenelor de inadaptare școlară și de eșec la învățătura sunt multiple: cauze cu prevalență 
biologică (ereditatea patologică, aberații cromozomiale, tulburări ale metabolismului, afecțiuni ale SNC, 
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deficiențe senzoriale, mintale, motrice); cauze cu prevalență bio-psihică (starea precară a sănătății unor 
copii, tulburări caracteriale și de comportament pe fondul unor afecțiuni psihice, insuficiență mintală, 
senzorială, motrică, tulburări ale vorbirii, stări anxioase, fobii, timiditate); cauze cu prevalență socială 
(mediu familial alterat, educație școlară inadecvată, influența nocivă a unor particularități psihice ale 
părinților, greșeli de educație în familie sau în școală, influențe negative exercitate de mediul extrașcolar 
sau extrafamilial). 

 Sistematizând cauzele fenomenelor de inadaptare școlară, deși acestea sunt foarte diferite, ele se pot 
grupa în două categorii distincte: cauze individuale (intrinseci) ce țin nemijlocit de starea concretă 
biopsihică a copilului într-un moment dat, de prezența unor insuficiențe fizice sau psihice, a unor maladii 
organice cu caracter cronic, a unor fenomenede dismaturitate anatomofiziologică, a unor tulburări de 
personalitate; cauze de mediu (extrinseci) ce țin de ambianța socio-familială și educativă.  

Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei şi tehnicii, 
generând o gigantică mişcare de idei, de intervenţii şi descoperiri, o creştere exponenţială a informaţiei şi 
tehnologiilor de vârf. Acestea au drept consecinţă informatizarea societăţii, restructurarea şi reînnoirea unor 
demersuri epistemologice pluridisciplinare din toate sectoarele vieţii sociale (globalizarea). Acest context 
al schimbărilor, precum şi ideea că adevărata învăţare este cea care permite transferul de achiziţii în contexte 
noi, observaţia practică, conform căreia elevii se implică mai mult în procesul de învăţare atunci când 
lucrează în grup şi au o sarcină sau un scop bine definit, faptul că abordările frontale sau individuale nu mai 
reuşesc să capteze elevul sau să-l motiveze, susţin în modalităţi argumentate necesitatea utilizării metodelor 
interactive. Metodele interactive sunt acelea care determină atât implicarea profundă-intelectuală, 
psihomotorie, afectivă şi voliţională a subiectului învăţării în dobândirea noului, în construirea cunoaşterii, 
în formarea şi dezvoltarea abilităţilor, capacităţilor, competenţelor, comportamentelor, cât şi colaborarea, 
interacţiunea între elevi. Folosirea metodelor interactive au o deosebită importanţă, activizarea elevilor fiind 
o necesitate impusă obiectiv din două considerente: pe de o parte, este cerută de obiectivele educaţionale 
ale sistemului de învăţământ, de societatea care are nevoie de un om activ, iar, pe de altă parte, de dinamica 
şi energia specifică proceselor psihice şi activităţii copilului. Dorinţa de cunoaştere a copilului se manifestă 
de timpuriu, fiind o caracteristică a acestei perioade de vârstă.  

Metodele interactive se pot împărţi în trei categorii (Bocoş, M., Instruire interactivă.): 
1. Metode de dezvoltare a spiritului activ: conversaţia euristică, jocul didactic, munca independentă, 

exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, studiu de caz, jocul de rol; 
2. Metode de dezvoltare a spiritului creativ: brainstorming/asaltul de idei, frisco, sinectica, philips 6-

6 etc; 
3. Metode de dezvoltare a spiritului critic: cadranele, ciorchinele, cvintetul, turul galeriei, cubul, 

mozaicul, predarea reciprocă, reţeaua personajelor, jurnalul dublu etc. 
 Metodele interactive sporesc eficienţa activităţii instructiv-educative datorită implicării active a 

elevului şi mobilizării mecanismelor gândirii, inteligenţei, imaginaţiei şi creativităţii, deoarece, aşa cum 
spunea pedagogul Ioan Cerghit, „activ este elevul care depune efort de reflecţie personală, interioară şi 
abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de 
elaborare a noilor cunoştinţe”. „Activismul exterior” vine, deci, să servească drept suport material 
„activismului interior”, psihic, mental, devenind un purtător al acestuia.  

 
 
Bibliografie: 
1. Bocoș Mușata-Dacia, Instruire interactivă, Editura Polirom, Iași, 2013; 
2. Cerghit Ioan, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006; 
3. Comenius Jan Amos, Didactica Magna, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970; 
4. Vrăşmaş Traian, Învăţământul integrat şi/sau incluziv Editura Aramis, Bucureşti, 2001. 
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”GRADINIȚA DE ACASA!” 
 

PROF. INV. PREȘC. NEGRIU GEORGIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRE MITROI” BILED 

 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 
părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. 

 Prima idee care îmi vine în minte este economia de timp. Aceasta, împreună cu flexibilitatea crescută 
în a-ţi alege programul. Sunt, însă, diferenţe de care trebuie să ţinem cont. Atât pentru preșcolari, cât și 
pentru noi educatoarele, on-line-ul, în general, învățarea la distanță, în speță, este o provocare! Nu suntem 
obişnuiţi cu o asemenea libertate. Avem nevoie de interacțiunea noastră tradițională sau putem să ne 
adaptăm cu adevărat unor activități care par poate lipsite de suflet? Menționez un aspect important – 
Interacțiunea! 

 În prima săptămână, am început cu revizuirea a ce ne dorim și a ce putem să facem în raport cu 
valorile pe care le promovăm precum și pe găsirea de soluții care să le ofere o valoare educațională reală 
copiilor și sprijin părinților. 

 A urmat crearea unui plan pentru asigurarea continuității în educație, prin intermediul mediului 
online. Apoi am trecut la implementare, am demonstrat o capacitate de adaptare extraordinară. 

 Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de educatoarele de care se atașaseră 
atât de mult și încă din primele zile am inițiat sesiuni video. 

 Acestea le oferă copiilor ocazia de a-și întâlni educatoarele și colegii, de a lucra într-un mod 
colaborativ, interacțiunile și exercițiile în parteneriat fiind esențiale pentru cei mici. 

Activitățile cu copiii se desfășoară, de asemenea, pe o platformă pentru grădinițe și pe pagina de 
Facebook a grădiniței, unde încărcăm materiale de lucru, filmulețe realizate de educatoare, sugestii de 
lectură și cântece. 

În prezent, fiecare plan este evaluat săptămânal și, în funcție de feedback-ul primit, decidem 
următorii pași, frecvența intervențiilor, volumul și diversitatea activităților. Nimic nu este lăsat la 
întâmplare. 

 Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 
activităților de acasă. La grădinița noastră, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției 
noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției 
sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul preșcolarilor, 
ajutorul din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care ținem cont, 
nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu 
educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

 Educatoarele trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează 
informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența 
online, pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele educaționale pe termen mediu și scurt. 

 În ultimele săptămâni, am încercat o adaptare a curriculei și a planului educațional propus la 
început de an, iar cursurile online reprezintă pentru fiecare dintre noi un lucru inedit. 

 Unul dintre proiectele ”scos din cutie” îl constituie adaptarea activității de povestire, una dintre 
activitățile extracurriculare din grădinița noastră. 

În mod normal, un invitat vine să le citească copiilor oferindu-le oportunitatea de a asculta povești, 
dar și de a practica vorbirea și ascultarea. În această perioadă, ne-am reinventat. 

 În cadrul Povești scoase din cutie, fiecare invitat alege un ”obiect misterios” pe care îl ascunde într-
o cutie, iar copiii sunt invitați să pună întrebări pentru a ghici ce se află în cutie. Odată ce obiectul este 
dezvăluit copiilor, invitatul spune și povestea din spatele său, de exemplu, ce este, de unde provine, ce 
semnificație are pentru invitat. Rolul acestei inițiative este de a-i încuraja pe copii să își folosească 
imaginația pentru a alcătui propriile povești. 

 Un alt proiect inovativ, îl reprezintă sesiunile de joc senzorial pentru copiii cu vârsta 3-5 ani. Părinții 
vor afla în avans ce anume ar trebui să pregătească, iar în cadrul sesiunii, educatoarea, care are la rândul ei 
aceleași materiale, va direcționa interacțiunea copiilor cu aceste texturi și îi va încuraja pe părinți în sprijinul 
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oferit celor mici în atingerea unor texturi care pot ridica provocări, în așa fel încât activitatea să aibă 
rezultate în explorare și învățare. 

 Fiecare sesiune este diferită în funcție de tema din acea săptămâna și obiectivul educațional propus. 
De exemplu, într-una dintre intervențiile online, copiii și-au spus ”Hello” în diferite limbi, au vorbit despre 
ce îi place fiecăruia să facă acasă și și-au împărtășit materialele realizate în acea săptămână. De asemenea, 
au cântat unul dintre cântecele preferate de la grădiniță și au exersat numărarea și recunoașterea 
numărului privind planșe numerotate. Sesiunea s-a încheiat cu o discuție despre păsări, aceasta fiind 
tema săptămânii, și cu exersarea unor poziții de yoga în timpul jocului ”Simon spune”. 

E o perioadă dificilă pentru toți cei implicați în procesul educațional (personalul educațional el 
însuși aflat în dificultate, părinții, copiii). Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității noastre 
în grădinița noastră este comunicarea permanentă cu părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult 
decât înainte, am păstrat un dialog constant cu părinții, iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. 

De exemplu, educatoarele le-au transmit mesaje video optimiste, sub forma unor cântece cu 
îndemnul ”Totul va fi bine”. Referitor la lipsa ideilor de activități, ne-am asigurat că am eliminat această 
grijă prin oferirea constantă de idei creative. 

 De exemplu, pe pagina grupului Facebook am continuat seria #Sfaturi pentru părinți cu sfaturi 
adaptate contextului, iar #Povestitorul a îmbrăcat o nouă identitate și în mediul online: în fiecare săptămână, 
câte una din educatoare le citește copiilor o poveste, iar feedback-ul primit este unul cât se poate de pozitiv. 

 Un alt proiect care a primit un feedback extraordinar a constat în realizarea unor prezentări PPT 
cu sfaturi pentru părinți, idei, propuneri de activități care să îi ajute în păstrarea stării de bine a copiilor, 
ținând cont de stresul manifestat sub formă de anxietate sau agitație pe care îl exprimă cei mici, având un 
feedback extrem de bun (de exemplu, crema cu ”dragoste”, care liniștește instantaneu, a fost apreciată atât 
de părinți, cât și de copii, fiind printre remediile preferate ale acestei perioade). 

 Cea mai dificilă a fost pregătirea pentru a conduce activități online, stabilirea tuturor aspectelor 
tehnice pentru toți membrii echipei, timpul scurt avut la dispoziție pentru training și, la început, sortarea, 
stabilirea activităților care să se potrivească acasă și în online. 

 După anunțarea perioadei în care va exista starea de urgență, am făcut un scurt audit al abilităților 
în online ale membrilor echipei. După aceea, am analizat ce platforme ne-ar ajuta în livrarea de conținut 
către copii, paltforme care pot fi folosite cu ușurință și de către membrii echipei. 

Ulterior, am stabilit ca o educatoare să gestioneze din punct de vedere tehnic sesiunea și alta să livreze 
conținutul. 

 Am făcut acest lucru pentru menținerea unei stări de bine și lucru în echipă. Acestea au avut o mare 
importanță în această perioadă întrucât sentimentul de neputință, de lucru individual, lipsa de feedback pot 
influența modul în care contribuie și relaționează cu cei mici și restul echipei. 

Referitor la modul în care educatoarele relaționau cu cei mici, am mers pe conștientizarea faptului că 
e nevoie a fi folosit mult limbajul non-verbal, expresii faciale, tonul vocii, mișcări ample, în așa fel 
încât să atragi și să susții atenția copilului. Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie 
și este vital să conștientizăm acest aspect și să integrăm instrumente care ne pot ajuta în livrarea unor sesiuni 
de succes!  

 Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, pentru aceast tip de învӑțare la distanță.. 
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PROGRAMUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE DIN SǍPTǍMANA 

PROGRAMULUI NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL, DE ACASA 
„GRADINITA DE ACASA !” 

04 MAI – 08 MAI 2020  
 

GRUPA: MARE 
PROF. INV. PRESC.: NEGRU MIRELA MARIANA 

GR. NR. 56, GALATI 
 
 În activităţile cu copiii am folosit platforma zoom si grupul părinţilor de pe whatsapp. 
 A fost o săptămână încărcată şi foarte frumoasă în care preşcolarii au tratat cu foarte mare seriozitate 

fiecare temă primită. Iepuraşii grupei au fost încântaţi de toate temele alese pentru această săptămână: au 
realizat tablouri cu familia, au făcut experimente ,,săltăreţe’’, desene gigantice în nisip, jocuri în familie şi 
în curte, au devenit pentru o zi şi cofetari pricepuţi, şi–au prezentat personajul de poveste preferat şi au 
învăţat că se pot costuma folosind materiale reciclabile. Am realizat filmuleţe, pentru fiecare zi, cu 
activităţile desfăşurate de către preşcolari.  

 
LUNI 
1. „Ramă pentru tablou – familia mea, chipul meu ” - activitate practică 
2. ,,Copacul familiei’’ - desen  
3. ,,Familia mea’’ - prezentarea albumului familiei (poze) 
4. ,,Ziua inimii’’ - desen, pictură, felicitare (la alegere) 
 
MARŢI 
1.„Ziua clătitelor”- Activitate practic-aplicativă (atelier) 
-pregătirea ingredientelor; 
-prepararea produselor sub supravegherea unui adult; 
-popularizarea imaginii cu produsele obţinute; 
-opţional, postarea reţetei. 
2.„ Salată de legume’’ 
 Igiena corespunzatoare mâinilor şi promovarea unui stil de viaţă sănătos prin consumul de legume 

de sezon . 
3.„ Ce putem face din legume si fructe – chipuri vesele si hazlii făcute de copii’’- realizare de lucrări 

practice cu ajutorul legumelor şi fructelor 
 
MIERCURI 
1. „Şi eu pot!”- Cutia cu sarcini - Activitate practică de gospodărire - să stabilească, ȋmpreună cu 

adulţii din casă, sarcini pe care le pot realiza copiii; 
Sugestii: aranjarea papucilor, a jucăriilor, ştergerea prafului; ordonarea cărţilor de pe birou, aspirarea 

camerei, ȋmperecherea şosetelor, spălatul vaselor; 
-postarea de fotografii din timpul acţiunilor. 
2. „Ziua experimentelor hazlii’’  
• corpuri electrizate cu aceeasi sarcinp -2 baloane, o bucată de material textil 

https://www.youtube.com/watch?v=IHWzN8o6lCU  
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• electrizare balon – sticlă: un balon, o sticlă, o bucată de lână - 
https://www.youtube.com/watch?v=l9rpOjePNVw  

• vulcanul- oţet, praf de copt, plastilină. 
• porumbul săltăretţ – 200ml apă, 2 linguriţe bicarbonat de sodiu, 20-30 boabe de porumb, 200ml 

oţet- https://www.youtube.com/watch?v=jQ2TJh1EG4w  
• piperul fricos – piper, apă, detergent de vase, beţişor - 

https://www.youtube.com/watch?v=868sEOgcaqg  
• garoafa magică – apă, acuarele, o garoafă - https://www.youtube.com/watch?v=jaxpAoFo2j0  
 
JOI 
1. „Jocuri ȋn familie” 
 -jocuri de construcţii (cuburi, Lego); 
- ghicitori: ,,Ghici, ghicitoarea mea!’’ - fiecare copil prezintă câte o ghicitoare 
-jocuri cu cărţi (Macao, Şeptică, Păcălici) sau alte jocuri pe care le au în dotarea familiei. 
-jocuri de mişcare:„Zboară, zboară! „, „Cald-rece!”, ,,Raţele şi vânătorii’’, ,,Ţările’, ,,Ţară, ţară vrem 

ostaşi!’’, ,,Pisica şi şoarecele’’ 
- ,,Nu te supara frate!’’, ,,Domino’’, ,,Şah’’. 
- inventarea de jocuri şi prezentarea lor 
2. ,,Costumul/obiectul preferat’’ - fiecare copil îşi prezintă costumul/obiectul obţinut din materiale 

reciclabile. 
 
VINERI 
1.„Micul actor ” - prezentarea personajului de poveste preferat 
https://www.youtube.com/watch?v=owaf8O5IqeI - Ursul păcălit de vulpe 
https://www.youtube.com/watch?v=PxOBZ7Lj8T0 - Punguţa cu doi bani 
https://www.youtube.com/watch?v=geeV8BvS0XY - Fata moşului şi fata babei 
https://www.youtube.com/watch?v=O3TmmQ0c-Rg - Capra cu trei iezi 
2. Jocuri de rol realizate cu ajutorul diferitelor pluşuri . 
3. ,,Ziua Europei – La mulţi ani!’’ - colaj steagul Uniunii Europene  
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PROVOCAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR LAURA NEGULESCU 
ŞC. GIMN. “MIHAI EMINESCU” PLOIEŞTI 

 
În ultimele luni se vorbește tot mai mult despre învățarea online și cum o afectează pe cea clasică 

astfel încât s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. 
Din momentul în care s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, părinții încearcă să se adapteze 

la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul on-line. 
Procesul a fost testat din mers, toţi s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, elevii folosindu-şi 

propriile telefoane, tablete sau laptopuri, ori pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile on-line. 
Dacă vorbim de avantajele şi dezavantajele predării / învăţării online, cred că nu se poate face o 

delimitare clară a celor două aspecte.  
Un avantaj ar fi că îţi poţi face singur un program de lucru. Pentru unii însă acest lucru se poate 

transforma într-un mare dezavantaj. Fiind obişnuiti ca sarcinile şi programul de lucru să fie realizat de către 
altcineva, acum descoperă că trebuie să se organizeze singuri şi acest lucru îi poate debusola. 

Dacă pentru unii atmosfera liniştită de acasă şi lipsa colegilor gălăgioşi din clasă este un lucru 
minunat, pentru alţii este exact invers. 

Dacă ne gândim că în multe clase sunt în jur de 30 de elevi şi este foarte dificil ca toţi să participe 
activ la ore, şcoala online aduce cu ea un avantaj din acest punct de vedere. Se poate scrie şi învăţa fără a 
fi necesar să se asiste la presiunile care apar inevitabil într-un spaţiu restrâns împărţit de mai mulţi. 

Pe de altă parte, dacă ne aflăm în situaţia în care o informatie a fost transmisă greşit sau poate trebuie 
actualizată, acest lucru poate fi făcut oriunde si oricând. De asemenea, orice document poate fi editat şi 
reedidat, astfel corectarea lui nu mai produce dificultăţi. 

Am găsit într-un articol o schemă care redă destul de bine după părerea mea provocarea online. 

 
 
 
 
 
Bibliografie: 
www.scoalaintuitext.ro / Beneficiile învăţării online 
www.romania-actualitati.ro / Şcoala on-line între provocări şi schimbarea mentalităţilor 
www.pov21.ro / Şcoala on-line cu avantajele şi dezavantajele ei 
http://invatareaonline.blogspot.com / Avantaje şi dezavantaje ale învăţării on line 

 

502

http://www.scoalaintuitext.ro/
http://www.romania-actualitati.ro/
http://www.pov21.ro/
http://invatareaonline.blogspot.com/


 
DIGITALIZAREA LECȚIEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Ș 

COALA DE ACASĂ VS. DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE 
COMPREHENSIUNE A TEXTULUI LITERAR 

 
PROF. LUIZA NEGURĂ 

COLEGIUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”, PIATRA-NEAMȚ 
 
Prin tradiție, activitățile educaționale asociate orei de limba și de literatura română presupun 

apropierea de textul literar, perceput însă prin varianta sa letrică. Cartea, și implicit opera literară, capătă 
materialitate, devenind un corpus-cheie, prin care educabilii reușesc să se conecteze la o matrice amplă de 
semnificații artistice. 

Contextul socio-medical actual a provocat o redefinire a a modului în care se desfășoară activitățile 
instructive, asociate educației formale. Școala și-a închis portile materiale, iar profesorii, elevii și părinții 
s-au văzut nevoiți să pășească, cu multă emoție, peste pragul școlii de acasă. Realitățile de ordin material, 
precum și nevoia implementării competențelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare au reiterat 
imaginea dimensiunii educaționale a sistemului. 

Platformele online au permis accesul profesorilor și al elevilor în spații virtuale (clase, grupuri de 
studiu etc.), oferind o serie de oportunități, precum calitatea ridicată a sistemului video-audio, număr foarte 
mare de participanți, posibilitate de a prezenta în timp real elevilor un document în vederea citirii și 
analizării lui sau accesul la noi conținuturi, redate în forme diferite (videoclipuri educaționale, tururi 
virtuale, documentare, interviuri ș.a). 

Ora de limba și literatura română a fost adaptată acestei noi realități, însă constatăm cu multă bucurie, 
că, în ciuda unor neajunsuri evidente, trebuie să privim cu optimism către digitalizarea literaturii și să 
înțelegem nevoia de formarea a elevilor în acest sens, astfel încât să se realizeze o apropiere mult mai mare 
de opera literară, de autor și de critică. Tinerii care în spațiul material pot privi blazați textul reușeșc să se 
simtă provocați în cadrul clasei virtuale. Succesul educației nu stă în acumularea de cunoștințe, ci în 
formarea de competențe care să ne permită să valorificăm acele informații. Și totuși, cum putem dezvolta 
capacitatea de comprehensiunea a unui text literar? 

O activitate deosebită din acest punct de vedere o reprezintă o serie de întâlniri virtuale, organizate 
de către editura Arthur pentru a facilita contactul direct dintre elevi/cititori ai unor opere actuale și scriitorii 
care au dat naștere acelor cărți. Astfel, tinerii pasionați de lectură au putut intra în dialog cu Alis Popa, cea 
care semnează Aventurile piratului Ket, sau cu Alex Moldovan, cunoscut drept autor al romanului pentru 
copii Olguța și un bunic de milioane. Întrebările copiilor nu au rămas fără ecou, iar toate acele răspunsuri 
venite chiar de la autori i-au făcut pe tineri să vadă o nouă dimensiune a mesajului operei, să înțeleagă care 
au fost punctele de plecare în actul creației și chiar să îi ajute în asocierea mental-culturală a unuei opere 
cu un autor. 

Un alt exemplu de buna practică asociat cu tema articolului este organizarea și desfășurarea de ateliere 
de creație, care să se adreseze întregului colectiv de elevi, și care să urmărească modul în care elevii se 
raportează la noțiunea de text literar. Ei devin astfel conștienți de pașii procesului creator, își descopera 
potențialul critic și învață cum să privească opera fracționar și totalitar. În cadrul acestui tip de activitate, 
competiția dintre copii se estompează în favoarea colaborării și a urmăririi procesului specific dezvoltării 
individuale. 

Profesorul își transformă statutul rigid de educator-sursă de informații în acela de facilitator, mediator 
între operă/act artistic și lector. Deosebit de importantă în această activitatea este etapa de post-lectură, în 
cadrul căreia profesorul îi conduce prin întrebări clare pe elevi către esența textului. Nivelul de dificultate 
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crește gradual, astfel încât sensibilizarea elevului față de text să fie cât mai naturală, deloc forțată. Procesul 
gândirii se amplifică prin raportarea în mod conștient sau inconștient la alte tipuri de inteligență 
(matematică, artistică, intrasocială etc.), iar urmarea se vede în felul în care tânărul își exprimă argumentat 
poziția critică. 

Consider că școala de acasă, deși insuficientă în atingerea obiectivelor și a finalităților stipulate prin 
legislația actuală, aduce și beneficii, căci elevul de astăzi a crescut într-o societate în care lumea virtuală 
are o concretețe aparte, devenind nu doar o primă sursă de informare, ci și de formare a opiniilor. Mai exact, 
copiii pot fi mai aproape de frumos, de adevărata valoare literară și chiar de sinele lor. 
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA-PREDAREA DE ACASA: 

 ”ȘCOALA DE ACASA” 
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
PROF. DR. NEMEȘ CRISTINA GABRIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU” BALAN-HARGHITA 
 
 Nu ne-am așteptat la situația că va veni un timp când va trebui să recurgem la un alt stil de predare. 

Totuși, când a fost anunțată închiderea școlilor, începând cu luna martie 2020, a trebuit ”să învățăm din 
mers”, cum se spune, a fost o adevărată provocare, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. A fost 
dificil, a fost ușor? Fiecare cadru didactic, fiecare elev și, de ce nu, fiecare părinte, a ”bifat” undeva acest 
lucru. Dar, cu siguranță, s-a încercat depășirea acestui moment dificil, astfel încât, elevii să finalizeze anul 
școlar cu bine, să se simtă sprijiniți în desfășurarea procesului educațional în condiții bune.  

 Cu siguranță, școala a fost cea care a făcut primul pas înspre elev, căutând soluțiile cele mai bune 
pentru a veni în sprijinul elevilor dar și al cadrelor didactice. S-au căutat metode eficiente de predare și, 
puțin mai târziu, de evaluare a elevilor, online.  

Cu siguranță, elevii de la liceu, având și ore de informatică, de TIC, au fost familiarizați cu internetul, 
cu metode de lucru in diferite programe și, astfel că, primul pas a fost făcut. 

 Un prim pas, până a lucra pe platforme educaționale, s-a lucrat in word, profesorul căutând 
combinații de modalități de transmitere a lecțiilor. După care sistemul de video-conferințe a funcționat 
foarte bine, pentru o intâlnite față-in față cu elevul. 

Pentru ca lecțiile să fie ținute live pe internet s-a ales, din multitudinea de platforme educaționale, 
ceea ce a fost considerat a fi un avantaj sau o variantă bună de lucru. Desigur că s-a căutat ca aceste 
programe și aplicații să fie disponibile gratis.  

Astfel că, s-a folosit cu succes Zoom.us, Microsoft Teams sau Skype, Google Classroom a devenit 
disponibil pentru toată lumea. Metodele și procedeele didactice au variat, în funcție de conținuturi, 
folosindu-se prezentări Prezi, PPT, teste și chestionare, proiectul susținut, se poate spune că în această 
perioadă, au fost utilizate metode moderne de predare. 
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ȘCOALA ALTFEL – ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR NICĂ GEORGIANA RALUCA 

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA 
 
Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el. 

(Im. Kant) 
 
Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi mediul extraşcolar 

pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. O dată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte în două lumi 
diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă a şcolii, încărcată de noi 
exigenţe şi de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaţionale se completează 
şi se susţin, ele vor asigura buna integrare a copilului în activitatea şcolară, şi în viaţa socială.  

Cunoaşterea de către cadrul didactic a copiilor încredinţaţi spre educare, ca şi a părinţilor acestora 
reprezintă, fără îndoială, premisa reuşitei activităţii instructiv-educative. 

Şcoala, alături de familie, influenţează prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de 
învățământ, personalitatea copilului. Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si 
respectarea identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul 
didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. 

În ultima perioadă, interesul pentru programele personalizate de învățare online a crescut și se 
datorează nu numai tehnologiilor disponibile, ci și pentru că cercetarea a demonstrat rezultate sporite ale 
acestor modele de predare. Deocamdată, avem doar o situație temporară, din pricina acestei pandemii, dar 
există posibilitatea de a porni de aici un sistem alternativ, ale cărui baze deja au fost puse, în anii 
precedenți, inclusiv din punct de vedere legislativ. Peste 6.000 de cadre didactice au participat la o 
cercetare evaluativă, realizată de specialiști de la mai multe universități din România, privind practicile 
didactice și dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii în această perioadă. 

Învățarea tradițională Vs. Învățarea online: diferențe, avantaje si dezavantaje 
• O mare parte dintre profesori semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de 

suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană (65%), sprijin personalizat pentru elevii 
cu nevoi speciale de învățare (64%), monitorizarea ritmului învățării (52%), feedback pentru corectarea 
promptă sau pentru confirmarea achizițiilor (45%), explicații pentru înțelegerea conceptelor, relațiilor, 
fenomenelor (45%), consiliere individuală (36%). 

• Pentru susținerea activităților de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc cel mai frecvent 
aplicații simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger 
(91% – medie de 3, 66 pe o scală de 4) sau chiar apeluri telefonice (83% – medie de 3, 34). Pe locurile 
următoare se situează: utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri 
cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, 
Digitaliada, LearningApps etc. (medie de 2, 82), apoi platformele specializate de elearning (2, 6) și 
aplicațiile pentru apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams (2, 48). 

Avantaje ale sistemului de învățământ online: 
 – nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și 

riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță la 
școală, adesea pe jos),  

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee; 
 – copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, este mai interactiv 
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– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil; 
 – se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în special. 
- copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru nu se 

întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”); 
 – elevii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-am uitat tema acasă”, deoarece au toate caietele, cărțile și 

materialele auxiliare alături de ei; 
 – se pot utiliza variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic (adesea 

aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 
Dezavantaje ale sistemului de învățământ online: 
– lipsa accesului la tehnologie aduce mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de 

bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); 
- mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar perfecționarea 

acestora se face, de obicei, pe cont propriu; 
 – lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți copii 

în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace; 
 – lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 

profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc; 
 – există o presiune mai mare pe elev, care trebuie să depună mai mult efort decât era obișnuit la școală, 

unde primea totul pasiv: copilul este obligat uneori să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți 
elevi este extrem de dificil; 

 – se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva; 

 – copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și aptitudinile 
de socializare; 

- elevii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă majoră 
a vremurilor actuale. 

Din punctul meu de vedere, participarea frecventă la cursuri îi ajută să interactioneze cu alte persoane 
de vârsta lor, să fie mai bine disciplinati, să urmeze un program regulat si să-și îmbunătățească aptitudinea 
fizică și vigilența mentală. 

 Învățarea în clasă le permite profesorilor să cunoască elevii si să evalueze mai bine punctele forte si 
punctele slabe, să acționeze ca mentori si să-i ghideze în posibilitățile lor de carieră. 

 În cazul învățării tradiționale, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile si să-și clarifice 
propriile întrebări cu profesorul, obtinându-și astfel răspunsurile imediat. 

Înțelegând modelul de Întrebări si răspunsuri si sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii 
pot găsi mai multe informații utile, decât atunci când utilizează note si sugestii online generalizate, 
disponibile pe internet. 

 De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi si 
profesori, deoarece îi ajută pe copii să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu îndrumarea online. 

În concluzie, învățarea tradițională și învățarea online ar trebui să fie complementare, iar la revenirea 
elevilor în sălile de curs, ar fi de preferat, ca aceștia să primească, printre sarcinile de lucru uzuale și anumite 
sarcini care necesită studiu individual, de cercetare, astfel încât oportunitățile de evoluție și de dezvoltare a 
copilului pe plan școlar și social să fie maxim potențate.  
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ VS. ȘCOALA ONLINE 

 
PROF. NICOLESCU MARIA SORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE S. AURELIAN” SLATINA, OLT 
 
Educația rămâne un factor-cheie când discutăm despre pregătirea generațiilor tinere pentru viitor. 

Lumea s-a schimbat substanțial în ultimul secol, de aceea modul în care sunt educați copiii nu poate să 
rămână același. 

 
Școala Tradițională 
Structura educației tradiționale se bazează pe producția de masă, axându-se pe învățarea elevilor într-

o manieră fixă, rigidă, cu pretenția că aceștia să se adapteze sistemului. 
Modelul tradițional de predare presupune că elevii să primească informații și să le redea ulterior cât 

mai fidel. 
Cursurile tradiţionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenţii şi tinerii adolescenţi care încă 

nu s-au alatura forţei de muncă. Participarea frecvenţă la cursuri îi ajută să interacţioneze cu alte persoane 
de vârsta lor, să fie mai bine disciplinaţi, să urmeze un program regulat şi să-şi îmbunătăţească aptitudinea 
fizică şi vigilenţa mentală. 

Învăţarea în clasă îi ajută pe elevi şi pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii şi să evalueze mai bine punctele forte şi punctele slabe, să acţioneze ca 
mentori şi să ghideze studenţii în posibilităţile lor de carieră. 

Într-o clasă tradiţională, elevii pot să-şi împărtăşească în mod direct opiniile şi să-şi clarifice propriile 
întrebări cu profesorul, obţinându-şi astfel răspunsurile imediat. 

Înţelegând modelul de Întrebări şi răspunsuri şi sugestiile oferite de profesori cu experienţă, elevii pot 
găsi mai multe informaţii utile decât atunci când utilizează note şi sugestii online generalizate, disponibile 
pe internet. 

De asemenea, învăţarea în clasă este mai utilă datorită unei interacţiuni continue între studenţi şi 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
Întâmpla cu îndrumarea online. 

În cele din urmă, interacţiunile cu profesorii buni contribuie la motivaţia elevilor de a obţine note mai 
mari. 

 
Şcoala tradiţională – avantaje şi dezavantaje 
 
Avantaje 
• Accesul la o rețea extinsă de unități de învățământ, un aspect important pentru cei care caută o 

școală în apropierea domiciliului, de pildă; 
• Pregătirea generalistă a elevilor până în clasa a VIII-a, care le permite să asimileze un bagaj de 

cunoștințe din diverse domenii și care le oferă suficient timp pentru a-și descoperi pasiunile/domeniile pe 
care vor să le aprofundeze la liceu; 

• Costuri mult mai mici decât în cazul școlilor private; 
• Posibilitatea elevilor de a relaționa cu persoane și personalități diferite, cu colegi din diverse medii, 

putând astfel să se adapteze mai ușor la realitatea de dincolo de școală. 
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Dezavantaje 
• Condiții care adesea lasă de dorit – săli de clasă care n-au mai fost de mult timp renovate, terenuri 

și săli de sport nesigure sau dotate necorespunzător; 
• Acces redus la noile tehnologii: doar unul din 250 de elevii de clasa a VIII-a are acces la un 

calculator sau laptop cu o conexiune la Internet (sursă); 
• Numărul mare de elevi dintr-o clasă; 
• Model de predare, învățare și evaluare clasic, învechit, rigid, nediferențiat; 
• Criterii mai relaxate de selecție a cadrelor didactice, comparativ cu școlile private; profesori mai 

puțin motivați; 
• Diversitatea redusă a opționalelor și procentul redus de activități practice sau artistice; 
• Elevii primesc informația în mod pasiv; predomină predarea și evaluarea în defavoarea activităților 

de grup, a experimentelor etc. 
 
Școala online  
În cursurile online, elevul nu interacţionează direct cu instituţia. Deci, comunicarea este adesea foarte 

impersonală. Cu toate acestea, aceste cursuri oferă de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, e-
mailuri şi camere de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utilă. 

Oamenii adesea cred că interacţiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a învăţa, deoarece 
este interactivă şi permite comunicarea bidirecţională. Pentru astfel de persoane, cursurile sincronizate 
online vor fi mai potrivite. 

Un alt mod de a dobândi cunoştinţe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite 
motoare de căutare, cum ar fi Google, Bing etc. Deşi acest lucru ajută la reducerea cantităţii de cărţi pe care 
trebuie să le citiţi, ar putea exista prea multe surse de informaţii pe care trebuie să le citiţi, şi să le alegeţi 
pe cele relevante, ceea ce poate duce la supraîncărcarea cu informaţii. 

Astfel, cursurile poate fi mai potrivite pentru adulţii care îşi continuă educaţia în timp ce lucrează. 
 
Școala online – avantaje şi dezavantaje 
 
Avantaje 
• Profesorul are la dispoziție mai multe resurse pentru a face predarea atractivă; 
• Există platforme cu lecții online care pot fi folosite ușor/ gratuit; 
• Elevii pot parcurge materia în ritm propriu; 
• Elevii pot revedea un material de oricâte ori au nevoie; 
• Se pot crea teste de evaluare eficiente și creative; 
• Există instrumente care înregistrează automat progresul elevilor; 
• Predarea online este mai eficientă fiind bine structurată; 
• Flexibilitate în alegerea programului de lucru cu elevii. 
 
Dezavantaje 
• Necesită un timp mai mare de pregătire a orelor; 
• Profesorii nu sunt obișnuiți cu tehnologia; 
• Elevii sunt izolați (între ei sau față de profesor);  
• Este dificil să monitorizezi elevii; 
• Nu se pot susține testări relevante/ autentice; 
• Elevii nu sunt atenți și comunică cu dificultate; 
• Tehnologia nu funcționează întotdeauna; 
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• Nu se asigură egalitatea de șanse, fiindcă nu toți elevii/ profesorii au acces la tehnologie; 
• Nu există cursuri de formare de calitate pentru educație în mediul online; 
• Nu există lecții online pentru anumite materii; 
• Temele pentru acasă sunt dificil de corectat. 
Tot legat de activitatea online, există și câteva lucruri dificil de făcut pentru profesor: 
• Realizarea de instrumente de lucru adecvate învățării la distanță, transmiterea lor către elevi, 

colectarea de răspunsuri; 
• Individualizarea învățării și acordarea de suport personalizat; 
• Acordarea d esprijin personalizat pentru elevii cu deficiențe de învățare; 
• Monitorizarea ritmului învățării individuale; 
• Acordarea de feedback prompt; 
• Realizarea unei comunicări autentice. 
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ȘCOALA ALTFEL - ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR NICULETE MIHAELA VERONICA,  

ȘC. GIMN. „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TG-JIU 
 
În zilele noastre cursurile/ formările online au devenit populare, deoarece tot mai multe companii 

oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, nu toată lumea acceptă această 
modalitate, formarea tradițională (în clasă) fiind dorită de majoritatea cursanților. Există avantaje și 
dezavantaje, atât în formarea online, cât și în cea tradițională. Pentru unii indivizi, formarea on-line este 
mai potrivită, în timp ce pentru alții, formarea în clasă este metoda preferată. 

Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-și crește nivelul de calificare și pentru a-și spori 
oportunitățile de carieră. Cu toate acestea, mulți angajați pot fi epuizați după muncă și nu doresc să participe 
la cursuri tradiționale. Deci, o clasă on-line este mai convenabilă pentru ei, deoarece economisește timp, 
bani și energie. Un avantaj oferit de cursurile on-line este posibilitatea parcurgerii din confortul biroului 
sau de acasă, în funcție de timpul și disponibilitatea proprie cursantului, în ritmul propriu acestuia. În 
cursurile online, cursantul nu interacționează direct cu furnizorul cursului. Deci, în cazul în care există 
neclarități și apar întrebări, poate fi dificilă comunicarea online și obținerea unui feedback în timp util. 
Unele cursuri oferă și alternative, cum ar fi, forumuri on-line, e-mailuri și camere de chat. 

Utilizarea acestor alternative poate fi utilă. Oamenii adesea cred că interacțiunea cu un antrenor live 
este cel mai bun mod de a învăța, deoarece este interactivă și permite comunicarea bidirecțională. Pentru 
astfel de persoane, cursurile sincronizate online vor fi mai potrivite. Un alt mod de a dobândi cunoștințe 
prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite motoare de căutare. Deși acest lucru ajută la 
reducerea cantității de cărți de citit, ar putea exista prea multe surse de informații și alegerea celor mai 
relevante, ar poate duce la supraîncărcarea cu informații. Astfel, cursurile pot fi mai potrivite pentru adulții 
care își continuă educația în timp ce lucrează. 

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții si tinerii adolescenți care încă 
nu s-au alăturat forței de muncă și nu sunt încă formați pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Participarea 
frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să 
urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca 
mentori și să ghideze elevii în posibilitățile lor de orientare profesională. Într-o clasă tradițională, elevii pot 
să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebări cu profesorul, obținându-și 
astfel răspunsurile imediat. Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori 
cu experiență, elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online 
generalizate, disponibile pe internet. De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni 
continue între studenți și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, 
ceea ce rareori se poate întâmpla cu îndrumarea online. În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni 
contribuie la motivația elevilor de a obține note mai mari. 

În această perioadă, școala online a reprezentat singura posibilitate de continuare a învățării, atât 
pentru preșcolari, elevi, studenți, cât și pentru cadrele didactice. Nu eram pregătiți pentru această situație, 
dar fiecare a găsit posibilități de a se adapta la noile cerințe. Începând de la comunicarea pe grupuri de 
WhatsApp și Facebook, s-a ajuns în timp scurt la utilizarea platformelor e-learning și la Classroom. 
Adaptarea nu a fost ușoară, depinzând de existența tehnologiei, dar și de capacitatea fiecărui individ de a o 
utiliza. Am participat la conferințe, webinarii și cursuri on-line, pentru a găsi cele mai bune metode de 
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abordare a învățării în mediul online. Am reușit să creez o clasă virtuală, în care am desfășurat întâlniri on-
line zilnic, dar în care, elevii au găsit resurse de învățare și evaluare, au încărcat teme și au primit feedback 
în timp real. Copiii au dobândit competențe digitale într-un timp foarte scurt, dar nu toți au dat dovadă de 
responsabilitate în egală măsură. Familiile elevilor au avut un rol deosebit în această perioadă, facilitând 
accesul la tehnologie. 

Consider că am reușit să realizez ceea ce mi-am propus, dar continuarea școlii online nu poate fi o 
soluție permanentă. Tehnologia nu va putea înlocui dascălul. Întâlnirea reală, face-to-face, în sala de clasă 
este de neînlocuit, mai ales când vorbim despre elevii de vârstă mică, care nu au formate deprinderi de 
muncă intelectuală. 
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ȘCOALA DE ACASA- NOUA PROVOCARE ONLINE 

 
PROF. NICULINA-MIHAELA GENES 

ȘCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA, STANIȘEȘTI, BACAU 
 
Noile generații de copii digitali au spus „pas“ vechilor tipare de învățare și au adoptat cel mai 

nou trend în materie de educație: învățarea online. 
Când vine vorba de reproșuri la clasele primare, învățătorii menționează, în parte, aceleași neajunsuri: 

copiii se foiesc în bănci, vorbesc, nu sunt atenți. Vina? Întotdeauna a copiilor. Realitatea demonstrează însă 
că fiecare dintre cele două tabere ale educației – elevii și dascălii deopotrivă – sunt victime ale unui sistem 
inactual, care n-a înțeles că adaptarea tinerilor la societatea modernă nu se poate face folosind vechile 
metode. În ultimii 3 ani, educația românească a permis pătrunderea unor instrumente noi și eficiente de 
învățare: manualele digitale, platformele educaționale și, în general, metode alternative de învățare. 

Totuși, prin comparație, sistemul de învățământ finlandez, considerat de unii experți în educație cel 
mai bun din lume, apare oarecum în disonanță față de cel românesc. Ca idee, nordicii au renunțat la anumite 
materii clasice, vor să înlocuiască băncile în care copiii stau pasivi și ascultă profesorul cu un alt tip de 
așezare la ore și introduc, cel puțin o dată pe an, metode noi de predare conforme cu evoluția societății. 

Apropo de evoluție, nu de puține ori auzim oameni mirându-se de inovațiile tehnologice sau de 
gadget-urile tot mai sofisticate care pătrund în viețile noastre, însă la capitolul educație, tendința este de a 
continua vechiul tipar. Totuși, în ultima perioadă s-a observat o deschidere față de noi metode de învățare, 
adaptate profilului noilor generații digitale de copii. În acest context, învățarea online este preferată de tot 
mai mulți elevi, datorită multiplelor sale beneficii: este plăcută, le dezvoltă autonomia, materia poate fi 
reluată de câte ori este nevoie, are o prezentare interactivă și, îndeosebi pentru copiii claselor primare, 
învățarea se realizează prin intermediul unor jocuri foarte distractive. 

Un studiu al Universității Oxford (2014) despre legătura dintre jocurile video și efectele psihologice 
asupra copiilor a subliniat faptul că aceste tipuri de jocuri sunt o componentă prezentă în copilăria noilor 
generații de copii. Prin urmare, e greu de separat zona de divertisment (ludică, atrăgătoare) de zona educației 
(serioasă, încărcată atât ca volum de informații, cât și din punctul de vedere al responsabilităților), așa că 
soluția de a le îmbina a venit ca o consecință firească. Prin urmare, platformele educaționale au o formă de 
prezentare atractivă și propun metode de învățare interactive, eficiente în procesul de învățare. 

Când accesează un anumit produs educațional online copiii pot naviga singuri prin diferitele secțiuni 
ale platformei, fără a avea nevoie de ajutorul părinților sau al învățătorilor. Cei mici vor descoperi jocuri 
logice cu personaje amuzante, experimente inedite și activități cu ajutorul cărora vor învăța lucruri potrivite 
vârstei lor, dar într-un mod foarte plăcut. 

Tocmai pentru faptul că învățarea se face într-un mod atractiv, sub formă de joc, copiii sunt mult mai 
deschiși față de ideea de învățare, căreia nu-i vor asocia conotații negative. Ba dimpotrivă – cei mici vor 
avea o atitudine pozitivă față de educație dat fiind că în timpul învățării online au parte de experiențe 
plăcute. Astfel, copiii vor dori să prelungească aceste momente sau să le repete mai des decât și-ar dori să 
studieze în mod clasic. 

Fie că accesează o platformă pentru elevii din clasele primare, fie una pentru elevii de gimnaziu, 
informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, fără ajutorul părinților sau al unui profesor meditator. 
În plus, își vor dezvolta capacitatea de concentrare, atenția, memoria, gândirea critică etc. 
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SCOALA DE ACASA 

 
PROF. NIDELEA IRINA VERONICA 

SCOALA GIMNAZIALA ”ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 
 
”SCOALA DE ACASA” a fost pentru toti o mare provocare. In primul rand pentru ca nimeni nu a 

fost pregatit sa lucreze online, nici profesorii, nici elevii si cu atat mai putin parintii. Am perceput aceasta 
perioada ca pe o incercare a rabdarii, a posibilitatilor materiale(device-uri) si cu atat mai mult a aptitudinilor 
digitale. Cu totii am crezut ca va fi pentru o perioada scurta, nimeni nu se astepta sa finalizam anul scolar 
in acest mod. 

Ne-am mobilizat la nivel de scoala si am decis sa lucram pe Microsoft Teams sau Zoom. Aici 
provocarea a fost dubla: ca parinte si ca profesor. Ii pregateam laptopul copilului meu, apoi in alta camera 
ma pregateam eu si imi sustineam lectiile cu copiii mei. Un tur de forta virtual!  

Dar sa privim si partea buna a lucrurilor! Unii dintre noi au facut si cursuri de perfectionare, altii nu. 
Am aflat acolo multe informatii utile pe care le lasasem ascunse in ungherele mintii, sa putem apela la ele 
la nevoie. Si ce bine ne-au prins! Am redescoperit google classroom, meet, zoom, mozaik, sau alte 
platforme care mai de care mai interesante. M-au ajutat teribil tutorialele de pe net, pe care le vizionam de 
cate 2-3 ori. Apoi am pus in practica. A fost greu la inceput. Pentru toti actorii educatiei, de la mic la mare. 
Dar nu imposibil! Ne-am mobilizat cum nu am facut-o parca niciodata. Si ce frumos a fost! Am socializat 
altfel, am predat altfel, am trimis temele altfel, ba chiar le-am corectat altfel. Totul era altfel: nu puteam 
iesi din casa, nu ne puteam bucura de libertate, am invatat sa apreciem foarte mult ceea ce ignoram inainte 
si nu ne multumea in niciun fel. Am redescoperit bucuria timpului petrecut cu familia, importanta lucrurilor 
marunte, care candva erau lipsite de valoare. Am simtit cat de pretioasa e viata. Am vazut ca putem trai cu 
mai putin. Fitele, mofturile erau deja o amintire!  

Mai mult de atat, am dobandit si cultivat abilitati digitale, la care nici nu ma gandeam. Am facut 
cursuri de perfectionare online, am facut schimb de bune practici si am invatat unii de la altii. Ne-am 
descoperit o alta latura. Am invatat sa fim altruisti, egoismul fiind aruncat la gunoi.  

Dar nu asa trebuia sa se desfasoare totul. Se stia de aceasta pandemie. Nu s-a luat nicio masura in 
privinta educatiei pana cand nu am fost pusi in fata faptului implinit. Si atunci cu mic, cu mare am inrosit 
internetul. A lipsit coordonarea la nivel inalt, sondajele in privinta dispozitivelor necesare pentru invatarea 
online. A fost munca de acasa. Unde au fost dispozitivele pe care trebuia sa lucram atat noi, cat si copiii? 

Si acum dupa atatea luni bajbaim! Oare de ce? In toamna vom ridica din nou neputiinciosi din umeri 
si vom zice ca ne-a luat prin surprindere. Chiar asa? Aceasta a fost o lectie dura de viata pentru toti, dar din 
pacate sunt foarte multi care nu au invatat nimic din ea. Omul este astazi un numar. Fara sentimente, 
compasiune, intrajutorare, fara iubire de aproapele. Ne-am dezumanizat! Cand ne intalnim pe strada ne 
ferim unii de altii- pastram distanta sociala! Ne retragem cuminti in caminele noastre si ne intrebam in 
gand: oare am luat acest virus? Virusul inseamna teama, frica, nesiguranta, egoism, durere, neputinta, 
vulnerabilitate. Totul s-a vazut si in scoli. Am vazut copii si parinti speriati. Copii cu probleme respiratorii 
care au venit la pregatire cu masca pe fata si care se sufocau. Copii cu ochelari, carora din cauza mastii li 
se abureau lentilele, profesori obligati sa vina la scoala pentru aceste cursuri, fara sa ii intrebe nimeni daca 
au vreo boala cronica sau daca au parinti cu risc acasa sau chiar copii mici. 

”SCOALA DE ACASA” a insemnat asadar mai mult decat s-a vazut la televizor. Ore intregi de 
munca in fata calculatorului din dorinta de a nu-ti dezamagi elevii, corectarea temelor pana la ore tarzii din 
noapte, telefoane ale parintilor la ore si in zile dintre cele mai nepotrivite, impartirea intre datoria de parinte, 
sotie si cadru didactic……. Sa speram ca din toamna ne vom reintoarce la scoala alaturi de elevii nostril! 
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 O POVESTE DESPRE “SCOALA DE ACASA”  

 
 NISTOR MARIA GABRIELA  

 ŞCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” PLOIESTI 
 
 Orice drum necunoscut pe care pornim presupune efort, implicare, greşeli şi repararea acestora, toate 

acestea ducând la progres, la descoperiri. Mai întâi am fost bombardaţi din toate părţile cu fel şi fel de 
soluţii pentru școala online. Am început să lucrez virtual îmbinând utilul cu plăcutul, tradiţionalul cu 
modernul, bazându-mă pe experientă si intuitie. Am continuat să învăţ, să particip la webinarii, să urmăresc 
tutoriale, să mă documentez şi să creez materiale pentru elevii mei. Orele online organizate, în care au avut 
posibilitatea să își revadă colegii, dar și să audă vocea și explicațiile învățătoarei, au fost primite cu mult 
entuziasm, deși la început au fost emoțiile, poticnelile și reacțiile inerente fiecărui început de drum. Nu se 
pot compara activităţile din perioada când eram cu toţii, la şcoală, cu programul cunoscut, cu scopuri şi 
obiective delimitate precis, pentru fiecare lecţie, cu lecţiile online de acum, când trebuie să ne conectăm, la 
anumite ore din zi, uneori diferite, respectând, pâna când copiii s-au obisnuit cu tehnologia şi programul 
părinţilor. Lecţiile desfăşurate acum online sunt mult mai dificil de realizat, din punctul de vedere al 
pregătirii cadrului didactic. A trebuit să mă familiarizez rapid cu modul de desfăşurare a unor lecţii online, 
să proiectez diferit conţinuturi informaţionale în aşa fel încât să poată fi înţelese şi asimilate de elevi de la 
distanţă, să creez mijloace didactice diverse, în format Word sau digital- jocuri în aplicaţia Wordwall, 
videoclipuri etc. 

 Am ales gradual aceste resurse/ instrumente digitale, aplicând principiul didactic ,,învăţarea să se 
desfăşoare de la simplu la complex”. Am inceput cu ceva cu care erau deja familiarizaţi (grupul de pe 
Facebook, Whats App), apoi cu cele mai simplu de utilizat (e- mailul), trecând treptat la unele mai dificil 
de înţeles, pentru ca, în final, să realizăm învăţarea si să utilizăm platformele Zoom si Classroom, care 
implică un set de reguli de respectat, pentru o accesare eficientă şi creativă.  

 Partea dificilă a venit când a trebuit să aleg din multitudinea de platforme și instrumente doar câteva, 
pentru că, altfel, aglomerarea ar fi dus la dezordine. În procesul de selecție un rol important l-au avut elevii 
pentru că, știind specificul și experiența anterioară a grupului, au crescut șansele de a alege bine. Am ales 
Google Classroom pentru că îmi permite să le propun copiilor activități care îmbină lucrul online cu cel 
offline. Fiecare își poate alege, în funcție de disponibilitate și de calitatea conexiunii la Internet, ce, cum și 
cât lucrează. Temele în Google Classroom permit corectare și feedback punctual. Jocurile și filmulețele 
încântă copiii și îi ajută să exerseze într-un mod plăcut. 

 Ca avantaje, aş mentiona că elevii sunt mult mai atenţi, lucrează individual, cu interes sporit, ştiind 
că sunt văzuţi / auziţi de alte persoane; se formează competenţe noi de lucru online. Chiar dacă “din mers”, 
s-a dezvoltat un nou mod de învăţare, modern, care a presupus crearea unor resurse utile şi pentru viitor. 
Copiii sunt încântați, participă cu plăcere la provocări, dar le lipsește colaborarea din clasă, le este dor de 
momentele petrecute împreună, de socializare, de banca lor și de îmbrățișări. 

 Părinţii au întâmpinat cu mare deschidere şi curiozitate propunerea de a desfăşura lecţii online. Unii 
dintre ei fac eforturi de a fi prezenţi, în ziua şi la ora comunicată, lângă copii, pentru a se asigura că reuşesc 
să se conecteze. 

 Dintre dezavantaje, sesiunile de lucru presupun foarte mult timp pentru pregătire din partea cadrelor 
didactice; acestea trebuie să creeze scenarii didactice minuţios pregătite, atractive, inedite, fără ,,timpi 
morţi’’; trebuie căutate sau create materiale care sa fie potrivite cu continutul, unele trebuie transmise 
elevilor; temele de acasă pe care elevii le transmit tot online, cadrul didactic fiind nevoit să stea conectat 
online pe tot parcursul zilei, pentru a trimite feedback tuturor. 
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 Din păcate, am şi elevi care nu au acces la tehnologie, nu au acces la internet. Am discutat cu părinţii 
la telefon, recomandându-le să continue activităţile de scris, citit şi socotit pe manuale şi caietele de lucru 
pe care le au acasă. Principala provocare este, în continuare, de a ajunge la absolut toți copiii. 

 Imi propun să experimentez cu elevii şi alte platforme de învăţare şi chiar să ne întâlnim in perioada 
vacanţei cu ocazia zilelor de nastere ale copiilor pe care obisnuiam să le sărbătorim împreună. 

 

517



 
EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE. 

ŞCOALA ALTFEL. ŞCOALA DE ACASĂ. 
 

PROF. NISTOR-MARIN MĂDĂLINA- ANA  
COLEGIUL “MIHAIL CANTACUZINO”, ORAŞUL SINAIA 

 
 Educaţie fără frontiere, educaţie on-line, iată un subiect pe buzele tuturor în zilele noastre. Un subiect 

controversat pentru cadrele didactice, cât şi pentru părinţi şi copii. De ceva timp asistăm la un fenomen fără 
precedent în sistemul de învăţământ românesc şi anume la şcoala de acasă, o şcoală altfel, gândită de fiecare 
profesor în felul său.  

 O situaţie cu totul specială care ne-a determinat pe noi toţi să vedem lucrurile altfel şi să ne adaptăm 
unui nou sistem, unui sistem on-line, în care să facem ceea ce în mod normal făceam la clasă. A fost puţin 
greu la început, dar treptat fiecare cadru didactic s-a adaptat şi a găsit o modalitate să comunice cu elevii 
săi. Există multe modalităţi prin care putem lua legătura cu elevii noştri, mai ales că ei sunt foarte deschişi 
la tot ceea ce ţine de tehnologie, de gadgeturi.  

 Acum sigur că de la a fi fan gadgeturi la a agrea cursurile on-line e ceva distanţă şi sunt multe aspecte 
de luat în calcul. Orice cadru didactic cred că e în asentimentul meu când spun că explicaţiile face-to-face 
sunt cheia înţelegerii cu adevărat a lecţiilor predate şi că in mediul on-line e un perete de care ne lovim şi 
care împiedică cumva contactul nostru real cu elevii noştri. Fie că alegem Whatsapp, Zoom, Google 
Classroom, Skype sau orice altă platformă educaţională sunt de părere că nimic nu poate concura cu orele 
în sala de clasă, însă sigur că în situaţia dată, suntem nevoiţi să facem tot ceea ce ne stă în putinţă să ajungem 
la inţelegerea copiilor.  

 Se spune că tactul pedagogic este apanajul unui cadru didactic, aşadar şi in spaţiul on-line acesta are 
nevoie de tact pedagogic pentru a gestiona situaţia în favoarea elevilor săi. E nevoie să găsim o abordare 
cât mai adecvată, astfel încat lecţiile predate să fie uşor de inţeles de către elevi şi apoi gasite cele mai bune 
modalitati de consolidare pentru ca acestia sa-si insuşească cu adevărat lecţia dată şi să avem un caştig de 
ambele părti. Sigur că este multă muncă în plus şi temele date spre lucru elevilor trebuie corectate şi trimis 
feedback fiecărui elev în parte.  

 Pot spune că la materiile pe care le predau, limba franceză şi limba engleză, lecţiile care mai erau de 
predat în toată această perioadă erau cumva lecţii studiate în anii anteriori şi care se reluau acum spre 
aprofundare ; de aceea mărturisesc că mi-a fost cumva uşor să gestionez situaţia, ştiind că elevii mei aveau 
lecţiile predate, transcrise în portofoliile lor şi am avut rugămintea să le reia, eu am făcut mici precizări pe 
baza a ceea ce ştiam şi s-a putut lucra într-un ritm normal, fără ca elevii să simtă presiune şi reuşind să 
lucreze itemii daţi fără dificultăţi. Toate temele date au fost corectate şi le-au fost trimise explicaţii fiecăruia 
în parte pentru greşelile făcute.  

 Toate acestea fiind spuse, cred din adâncul sufletului că în orice condiţie trebuie să ne facem datoria 
şi am de asemenea convingerea că totul va fi bine! 

 În încheiere permiteţi-mi să îl aduc în lumina reflectoarelor pe Nelson Mandela care spunea că 
educaţia este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea, aşadar, la şcoală sau 
on-line, e important să conştientizăm că educaţia e cea care ne diferenţiază. 
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 ȘCOALA ONLINE- AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
 PROF. INV. PRIMAR, NIȚA ELIZA NARCISA  

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL SADOVEANU“GALAȚI  
  
 Noile generații de copii digitali au spus ,,pas“ vechilor tipare de învățare și au adoptat cel mai nou 

trend în materie de educație: învățarea online. 
 Tehnologia schimbă școala. Și nu vorbim doar despre materiile din timpul orelor, ci despre felul în 

care sunt predate, cine sunt adevărații profesori și cum sunt remotivați elevii și studenții.Trăim într-o nouă 
eră în care oamenii sunt din ce în ce mai ocupați și toate gadgeturile, internetul de mare viteză, dar și 
implicarea rețelelor sociale în viața noastră au redefinit felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm 
și învățăm zi de zi. 

 Totuși, în ultima perioadă s-a observat o deschidere față de noi metode de învățare, adaptate 
profilului noilor generații digitale de copii. În acest context, învățarea online este preferată de tot mai mulți 
elevi, datorită multiplelor sale beneficii: este plăcută, le dezvoltă autonomia, materia poate fi reluată de câte 
ori este nevoie, are o prezentare interactivă și, îndeosebi pentru copiii claselor primare, învățarea se 
realizează prin intermediul unor jocuri foarte distractive.  

Învățarea online este plăcută  
 Un studiu al Universității Oxford (2014) despre legătura dintre jocurile video și efectele psihologice 

asupra copiilor a subliniat faptul că aceste tipuri de jocuri sunt o componentă prezentă în copilăria noilor 
generații de copii. Prin urmare, e greu de separat zona de divertisment (ludică, atrăgătoare) de zona educației 
(serioasă, încărcată atât ca volum de informații, cât și din punctul de vedere al responsabilităților), așa că 
soluția de a le îmbina a venit ca o consecință firească. Prin urmare, platformele educaționale au o formă de 
prezentare atractivă și propun metode de învățare interactive, eficiente în procesul de învățare. 

Dezvoltă autonomia și curiozitatea elevilor 
 Copiii pot naviga singuri prin diferitele secțiuni ale unei platforme, fără a avea nevoie de ajutorul 

părinților sau al învățătorilor. Cei mici vor descoperi jocuri logice cu personaje amuzante, experimente 
inedite și activități cu ajutorul cărora vor învăța lucruri potrivite vârstei lor, dar într-un mod foarte plăcut. 

Materia poate fi reluată de câte ori este nevoie 
 Fie că accesează o platformă pentru elevii din clasele primare, fie una pentru elevii de gimnaziu, 

informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie. Și, mai ales pentru copiii din clasele I-II, a învăța 
înseamnă a se juca cu personaje amuzante cu ajutorul cărora vor descoperi sute de jocuri, de experimente, 
de filmulețe de predare care să-i ajute să îndrăgească Limba Română, Matematica, Științele Naturii, 
Muzica. În plus, își vor dezvolta capacitatea de concentrare, atenția, memoria, gândirea critică, etc. 

 Orarul flexibil, ritmul diferit al învățării și gestionarea timpului după bunul plac, comoditatea lucrului 
de acasă, cheltuieli mai mici, iată câteva dintre avantajele pe care le putem adăuga celor enumerate mai sus. 

 Pe de altă parte, dezavantajele lecțiilor online se lasă a fi descoperite: 
Stilul impersonal  
 Interacțiunea cu alte persoane nu este un punct forte al lecțiilor online.Adeseori conexiunea de 

internet produce acel delay care întârzie reacția elevului în raport cu ceilalți. Unii au nevoie de îndrumarea 
directă și nemijlocită a educatorului pentru a atinge succesul.Acesta poate rezolva imediat orice tip de 
problemă, asigurând confortul emoțional al educabilului. 

Învățarea prin intermediul ecranului computerului  
 ,,Îți strici vederea! Lasă calculatorul!“ Iată reacția multor părinți atunci când copiii petrec prea mult 

timp în fața laptopului, telefonului. Cu adevărat, pot apărea probleme de vedere, tensiune musculară, 
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postură greșită. Trebuie precizat faptul că unele lucruri se învață mai bine practic, interacționând direct cu 
un instrument muzical, de exemplu, nu online. 

Se impune multă autodisciplină 
 Dacă elevilor le lipsește autodisciplina, e posibil să nu fie motivați în procesul de învățare online. 

Profesorul nu mai îndeamnă la lucru, respectându-ți ritmul propriu și timpii tăi de învățare.  
 În primii ani de școală copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și încep 

un proces complex de învățare. Ei descoperă în școală științe structurate pe materii, învață să citească, să 
scrie, să socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri 
complexe și provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. 
 Studiului clasic din băncile școlii i se alătură metoda inedită a învățării online, ce completează perfect 
îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și educație.  
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 EDUCATIA DE ACASA VERSUS EDUCATIA DE LA SCOALA 

 
 PROF. ED. MUZICALA NIȚA GHEORGHE 

 LICEUL TEHNOLOGIC TUDOR VLADIMIRESCU GALAȚI 
 
 Şcolirea în afara sistemului nu este o opţiune fezabilă din punct de vedere al dezvoltării abilităţilor 

de socializare, este de părere psihopedagogul Aura Stănculescu. „Copiii nu vor putea lucra în colectivităţi 
pentru că nu au exerciţiul social necesar, nu au abilitatea de a socializa cu mai mulţi oameni. Practic, ei au 
fost izolaţi de contactul cu realitatea şi au putut alege cu cine interacţionează şi pentru cât timp. Lumea în 
care trăim nu ne permite să fim atât de selectivi. În viaţă, nimeni nu are răbdare cu tine, acesta este un 
exerciţiu pe care trebuie să-l ai de mic”, atrage atenţia psihopedagogul. La rândul său, psihologul Diana 
Ioaneş a explicat că motivele pentru care aceşti copii sunt retraşi de la şcoală, cum ar fi stările de anxietate, 
ar putea fi reparate prin şedinţe la psiholog, care să-l ajute pe copil să nu fugă din faţa realităţii. Şi 
psihopedagogul Yolanda Creţescu are o părere similară. " Soluţia aceasta nu face decât să le accentueze 
sensibilitatea. Viaţa nu respectă climatul de homeschooling şi noi trebie să-i pregătim pentru viaţă. Dacă 
fenomenul de homeschooling ia amploare, atunci vom avea un număr mai mic de copii care abandonează 
cu totul şcoala, însă gradul de adaptabilitate socială şi în câmpul muncii a acestor perosane va fi grav 
periclitat", a spus psihopedagogul. 

 În ţările dezvoltate, studiul la domiciliu este o alternativă pentru şcolile de stat sau cele private, fiind 
o opţiune legală şi recunoscută. Mai exact, studiul la domiciliu este legal în ţări precum Australia, Austria, 
Belgia, Canada, Cehia, Elveţia, Franţa, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Marea Britanie, Mexic, 
Norvegia, Noua Zeelandă, Portugalia, Suedia, Statele Unite ale Americii. Mai mult, potrivit unor studii, în 
SUA 1 din 4 elevi care beneficiază de sistemul de educaţie la domiciliu este în avans cu cel puţin o clasă 
faţă de colegii săi din aceeaşi generaţie care învaţă în sistemul tradiţional. Printre motivele pentru care 
părinţii din Occident aleg această metodă de învăţare pentru copiii lor se numără mediul din şcoli, modul 
de predare al profesorilor sau lipsa de implicare a profesorilor în dezvoltarea fiecărui elev în parte. În ţările 
care au adoptat acest sistem de predare, cei care practică predarea la domiciliu trebuie să respecte planul 
naţional de învăţământ, iar elevul este obligat ca, la intervale regulate, să dea o serie de testări şi examen 
pentru a i se evalua cunoştinţele acumulate într-o anumită perioadă de timp. 

 Aceste examene au loc într-o instituţie acreditată sau într-o unitate de învăţământ recunoscută de 
organele de stat. Specialiştii în Educaţie din statele care deja au adoptat această opţiune sunt de părere că 
prin studiul la domiciliu, elevul are posibilitatea de a-şi organiza materia în aşa fel încât să o parcurgă mai 
repede şi poate chiar să dea examenele finale mult mai repede decât elevii de aceeaşi generaţie, dar care 
învaţă la o şcoală normală. Metodele de predare sunt diversificate, punându-se accentul pe partea practică 
şi efortul mai crescut din partea elevului pentru a dobândi informaţia. Mai mult, prin studiul la domiciliu 
elevii pot fi învăţaţi anumite valori morale sau religioase pe care nu le-ar fi putut deprinde din şcoală. 
Această metodă de predare este folosită şi de familiile care călătoresc foarte mult sau chiar de către persoane 
publice care nu vor să îşi expună copiii. 

 Din punct de vedere cognitiv, cel mai important avantaj al acestei metode este adaptarea conţinutului 
pe stilul de învăţare al elevului. O astfel de metodă poate fi aplicată pentru elevii din clasele mici. În clase 
primare, figura unui învăţător particular ar putea să fie benefică în sensul în care ar adapta conţinutul 
didactic, dar mai ales cel formativ, stilului de învăţare al copilului. Este o formă înalt adaptativă, centrată 
pe persoană, pe particularitate, aşa cum în medicina este centrată pe bolnav. Din punct de vedere afectiv şi 
mai ales social, avem o desprindere, o eliberare a copilului în afara socialului, ceea ce înseamnă pierderea 
dimensiunii sociale a educaţiei. Copilul pierde ideea de grup, nu sesizează diferenţele, este izolat. Copilul 

 

521



trece din grădiniţă într-un mediu izolat, super protector, ceea ce din punct de vedere social marchează un 
regres. 

 Părinţii care aleg educaţia acasă îşi asumă o mare responsabilitate – şi anume să se ocupe de educaţia 
copiilor lor, care nu mai merg la şcoală (sau merg foarte puţin). Cred că sunt foarte puţini părinţi capabili 
şi dispuşi să facă acest lucru. În al doilea rând, este necesar să existe o mare încredere în relaţia părinte – 
copil, ceea ce, din nou, nu întâlnim atât de des. În al treilea rând, este o soluţie care scoate copilul din sistem, 
dar el va continua să trăiască într-o societate formată de sistem şi e de văzut cum va fi gestionată această 
situaţie. 

 Concluzia este că e necesar ca toţi să înveţe – profesorii, elevi, părinţi – despre cum pot crea, 
împreună, o şcoală mai bună. „Şcoala acasă” sau şcolile alternative/private pot să fie o soluţie pentru câţiva 
copii şi câţiva părinţi, dar pentru câteva milioane este necesar să găsim alte răspunsuri.  
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 

PROF. INV. PRIMAR NIȚOIU FELIX- GEORGIAN 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BUZĂU 

  
Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 

– dinamic, colorat, interactiv. Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului 

în speţă, modul clasic de a învăţa suferă transformări rapide şi profunde. Învăţatul este orientat către 

persoană, permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor 

interese, necesităţi şi nivele de abilitate. 

Dezvoltarea explozivă a tehnologiei informaţionale a calculatoarelor şi a microcalculatoarelor, a 

oferit variate posibilităţi de ameliorare şi modernizare a activităţii din toate sectoarele şi a făcut să se 

constituie treptat, un mediu informatizat, determinat de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor. 

E-learning este un termen care desemnează o învățare prin intermediul mijloacelor electronice de 

comunicare. Acesta descrie învățarea realizată cu ajutorul calculatorului, conectat la internet, ceea ce oferă 

elevilor un prilej de a învăța aproape oricând și oriunde. Termenul e-learning mai este cunoscut și sub 

numele de învățământ electronic, învățământ online, educație online, învățământ la distanță, învățământ pe 

web. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 

de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor.  

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de 

activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 

a modului de utilizare a conținutului informatic 

Datorită acestui ”val de informații” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem competențe 

digitale pentru a le putea utiliza. În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor 

școlii, să aibă capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să 

colaboreze cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 

PROF. NIȚU CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA VLADILA, JUD. OLT 
 

 Generațiile de copii de astăzi sunt atrase în mod special de mediul digital interactiv, acesta fiind 

apreciat de copii încă de la vârste fragede. Pandemia de coronavirus a făcut ca școala să se mute acasă, în 

mediul online. Dintr-odată, toți, elevi, profesori am fost nevoiți să ne adaptăm și să apelăm la cel mai 

îndrăgit mod de a petrece timpul pentru copii – mediul virtual. Am învățat cum să folosim platformele 

digitale pentru o comunicare eficientă cu elevii și părinții si pentru a organiza lecțiile cât mai atractiv. Tot 

acest context a însemnat mai mult timp de pregătire și de coordonare pentru profesori, implicând mai multă 

muncă, atenție și răbdare. Și elevii au fost nevoiți să petreacă mai mult timp pe dispozitivele digitale, acest 

lucru nefiind chiar atât de benefic.  

 Lecțiile online au fost un instrument de invățare nou atât pentru elevi cât și pentru profesori și părinți, 

acestea au însemnat mobilizarea părinților, mai ales la clasele primare și grădiniță. Relațiile dintre elev- 

profesor - părinte au devenit mai strânse, comunicarea mai eficientă, atitudinea părinților față de profesori 

îmbunătățindu-se. Școala online a îmbunătățit abilitățile digitale ale profesorilor și elevilor. 

 Totuși trebuie să fim atenți la timpul pe care copiii noștri îl petrec în mediul virtual, la calitatea 

timpului și la urmările pe care internetul folosit în exces le are asupra dezvoltării copiilor. Foarte puțini 

copii mai știu să se joace în mediul real, în aer liber, să alerge, să se bucure de natură, să descopere lucruri, 

pentru că prin joc își dezvoltă creativitatea, învață să fie echilibrați, responsabili și independenți, își dezvoltă 

limbajul și abilitățile sociale și învață să își gestioneze emoțiile. Abilitățile de viață reale nu se dezvoltă 

petrecând foarte mult timp pe computer sau telefon. Da, școala online a putut fi percepută ca o oportunitate, 

ca o experiență pozitivă în urma căreia copilul a putut învăța 

distrându-se, făcând ceea ce îi place. 

 Ceea ce le-a lipsit, însă, copiilor cel mai mult in timpul școlii online, a fost interacțiunea cu cei din 

jur, colegi, profesori, prieteni. Viața socială are un rol foarte important în dezvoltarea copilului. Prin 

interacțiune copiii își dezvoltă abilitățile, învață să înțeleagă motivațiile și consecințele comportamentului 

și ajung să înțeleagă relațiile umane în lumea socială. 

 Învățarea online poate fi agreată de toți copiii care sunt mai receptivi la informațiile venite din zona 

digitală. Cu toate acestea, învățarea la școală, în clasă, în mijlocul colegilor și alături de profesor nu poate 

fi înlocuită cu învățarea online. Școala online este o completare a învățării clasice. Copiii învață îmbinând 

utilul cu plăcutul, descoperă lucruri surprinzătoare, își dezvoltă autonomia și curiozitatea, tehnologia 

devenind un aliat al învățării. 
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ŞCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR: NIŢU NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALA SMIRDAN, JUDETUL BUZAU 
 
Ca urmare a suspendării cursurilor începând cu data de 11 martie 2020, cu scopul de a preveni 

răspândirea COVID-19, educația s-a mutat în spațiul online, unde învăţătorii și elevii au încercat să 
adapteze conținutul predat la noile mijloace de desfășurare a actului instructiv-educativ. 

Suspendarea întâlnirilor față-în-față a oferit posibilitatea învăţătorilor și elevilor să se concentreze în 
mai mare măsură pe ceea ce este esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacități și competențe, 
mai degrabă decât pe conținuturi și pe elemente periferice. 

Cadrele didactice au avut o experiență de utilizare a unor resurse digitale și în perioada anterioară 
crizei ceea ce a constituit, în esență, punctul de start fundamental pentru a face față actualei stări de fapt – 
fără aceste cunoștințe și capacități dobândite și exersate, probabil că am fi asistat astăzi la o situație mult 
mai gravă cu privire la implicarea în activități online. Toate cadrele didactice sunt în aceeași măsură de 
acord că vor utiliza în continuare o parte din instrumentele și resursele digitale pe care au început să le 
folosească în această perioadă. 

Avantaje ale sistemului de învățământ online : 
 – nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant, mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță 
la școală;  

– se evită condițiile de secol XIX din unele școli: wc afară, săli de clasă neîncălzite;  
– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv; 
 – se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
– dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe care permit chiar evaluarea instant;  
– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  
– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în special;  
– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi 

la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului ; 
– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult, însă dacă acest lucru nu 

se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie;  
– copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate 

caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei; 
 – se pot utiliza manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic care adesea sunt 

într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii. 
 
Dezavantaje ale sistemului de învățământ online : 
 – lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme: deficit de dispozitive, conexiuni nu suficient de 

bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor;  
– lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 

resursele, online și offline, pentru copiat; 
– mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online; 
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– lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 
copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace;  

– lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 
profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc;  

– se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva;  

– copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare.  
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ŞCOALA ALTFEL/ SCOALA DE ACASA  

SA PUNEM IN PRACTICA TEORIA! 
 

PROF. NORMAMBET GIORGIANA 
 
 Pot spune cu bucurie că această perioadă, în care am fost nevoiţi să ţinem legătura cu elevii noştri 

prin intermediul platformelor sau al aplicaţiilor, mi-a adus surprize plăcute. Evident, nu numai surprize 
plăcute, ci şi dezamăgiri şi dezinteres din partea unora, dar acum mă voi concentra doar pe surprizele 
plăcute. 

 Una dintre materiile pe care le predau este o disciplină de specialitate, disciplină care are menirea de 
a face frumos, de a înfrumuseţa, de a face femeile să se simtă frumoase şi speciale. Şi ce ar putea să le facă 
să se simtă speciale mai uşor decât o schimbare de look sau o nouă coafura. În toată această perioadă elevele 
mele talentate m-au surprins şi încântat cu priceperea lor. Multe dintre tehnici au trebuit însuşite prin 
urmărirea tutorialelor, acestea suplinind munca şi explicaţiile mele. Nu a fost tot timpul uşor, dar munca, 
perseverenţa, talentul şi dăruirea lor, au dat roade. Haideţi să admiram câteva dintre creaţiile lor, creaţii pe 
care îmi doresc să le văd realizate din toamnă pe clienţi şi nu pe manechine. 
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Nu toate lucrările elevelor mele au fost coafuri, unele dintre fete au alte înclinaţii, manichiura cu gel 

sau machiajul. Indiferent de domeniul ales, de interesul sau înclinarea către o meserie sau alta, toate au in 
comun pasiunea, dorinţa de a răzbi în domeniul ales. Din acest motiv am toata stima pentru ele şi le urez 
succes. 
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PLAN DE LUCRU LA DOMICILIU  

 
 NOVAK KISS LUCIANA DIANA 

GRĂDINIȚA CU P.P.„ LUMEA COPIILOR” TÂRGU MUREȘ 
 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cine sunt/suntem?” 
TEMA PROIECTULUI: Săptămână individuală 
SUBTEMA/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”Bunele maniere – cuvinte magice” 
GRUPA: Mijlocie  
 

ZIUA/DATA INTERVAL 
ORAR 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Luni   8.00-13.00 Pregătirea activităților educative cu copiii  
ADP – formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire 
Întâlnirea de dimineaţă: „Bună, Bună, Bună dimineaţa!” (salutul), 
Înviorarea, calendarul naturii;  
Tranziţie: “Sunt destul de mic și un pic peltic” 
ADE: DLC: „Bunele maniere”- memorizare, sesiune video 
 DOS: „Să facem cunoștință cu bunele maniere”-lectură după imagini, 
sesiune video 
ALA: Joc de rol: „Sunt copil politicos” 
 Știință: „Așa da, Așa nu”- fișă individuală online 
 Momentul de poveste: ,,Tina și Toni”- poveste video 
„Jocuri muzicale” sesiune video 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
Completarea documentelor, selecționarea materialelor didactice 
utilizate, confecționarea de materiale didactice, elaborarea de mijloace 
de realizare a activității cu copiii: filme, fișe de lucru, material audio, 
stabilirea unui orar/program în acord comun cu părinții pentru convorbiri 
individuale cu copiii, selectare, documentare și editare de resurse 
educaționale, discuții și dezbateri on line cu echipa, meeting on line cu 
educatoarele unității, meeting on line cu cadrele didactice și directorul 
unității, studiere materiale informative emise de către ISJ și MEC, 
consiliere individuală telefonică cu părinții și copii, acordare suport 
emoțional, consiliere educațională, sprijin pentru situații de urgență în 
caz de nevoie.  

Marți   8.00-13.00 Pregătirea activităților educative cu copiii  
ADP: formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire 
Întâlnirea de dimineaţă: „Bună, Bună, Bună dimineaţa!” (salutul), 
Înviorarea, calendarul naturii;  
Tranziţii: “Acasă, la plimbare și-n orice împrejurare, sunt bine 
crescut!” 
ADE: DȘ: „8 reguli de bune manière la masă”-vizionare film educativ, 
sesiune video 
ALA: Joc de rol: „Masa în familie” 
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 Joc de masă: „Aranjează masa pentru familia ta „ 
Consiliere copii: „Haideți să ne liniștim, muzica să o auzim…” - audiție 
muzicală  
Momentul de poveste: „Prietenul la nevoie se cunoaște!” sesiune video 
Joc distractiv: „Hora prietenilor”- sesiune video 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
Miercuri   8.00-13.00 Pregătirea activităților educative cu copiii  

ADP: formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire 
Întâlnirea de dimineaţă: „Bună, Bună, Bună dimineaţa” (salutul), 
Înviorarea, calendarul naturii;  
Tranziţii: “Și atunci când plec spun: ,,La revedere!” 
ADE: DEC: „Un copil politicos”- audiție muzicală 
ALA: Joc de rol: „Știu să mă comport civilizat!” 
 Artă: „ Balonul cu fapte bune”- colaj, sesiune video 
Consiliere părinți: „Copilul și programele TV”- sesiune audio 
Momentul de poveste: „Copacul magic”-audierea povestirii 
Joc distractiv: ,,Podul de piatră” 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
Joi  
 

8.00-13.00 Pregătirea activităților educative cu copiii  
ADP: formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire 
Întâlnirea de dimineaţă: „Bună, Bună, Bună dimineaţa!” (salutul), 
Înviorarea, calendarul naturii;  
Tranziţii: “Spun ,,Bună dimineața” când mă trezesc!” 
ADE: DȘ: Activitate matematică: ,,Numerele magice”-fișă de lucru în 
format electronic 
ALA: Bibliotecă: „Povestește despre bunele maniere!” 
 Construcții: „Cufărul cu fapte bune” 
Momentul de poveste: „Un elefant politicos”- sesiune video 
Joc distractiv: ,,Mimă” 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
Vineri  
 

8.00-13.00 Pregătirea activităților educative cu copiii  
ADP: formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire 
Întâlnirea de dimineaţă: „Bună, Bună, Bună dimineaţa!” (salutul), 
Înviorarea, calendarul naturii;  
Tranziţii: “După ce mănânc spun: ,,Mulțumesc!” 
ADE: DOS: ”Borcanul cu fapte bune”- confecționare, sesiune video 
 DȘ: „Bunele maniere pentru cei mici”- soft educațional 
ALA: Bibliotecă: „Fapte bune”- sortare de imagini 
 Artă: „Galeria mea de artă”- expoziție 
Momentul de poveste: „Picăturile de ploaie”- audiere poveste 
Joc distractiv: ,,Scaunele muzicale” 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
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ÎNVĂŢAREA LA DISTANŢĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR OARCEA MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ARAD 
 
 Într-o lume în continuă schimbare, educaţia continuă va juca un rol major în cadrul noii societăţi 

bazate pe cunoaştere. În acest context, devine tot mai evidentă necesitatea de a apela resurse educaţionale 
de oriunde şi în orice moment. 

Predarea-învățarea la distanţă în situaţii de urgenţă constă în acel ansamblu de acțiuni și procese 
inițiate pentru continuarea procesului educațional în situații de urgență, pe fondul unor circumstanțe de 
criză. 

Predarea la distanță în situaţii de urgență reprezintă o mutare temporară a instruirii către un mod de 
livrare alternativ a conţinuturilor. Aceasta implică utilizarea de soluții de învățare pentru instruire sau 
educație la distanţă, care în mod normal ar fi furnizate în formatul față-în-față, în format mixt și care vor 
reveni la formatul respectiv odată ce criza sau situația de urgență s-a încheiat. 

Această modalitate de învăţare poate să fie și interactivă, cu sesiuni de orientare, ore oficiale sau 
examinări supravegheate. Elevilor li se oferă posibilitatea pregătirii după dinamica proprie, precum și 
consultații individuale prin poșta electronică, serviciul Chat, a conferințelor electronice și a conferențierii 
sincron, cu ajutorul rețelei locale. Profesorii pot să folosească transmisiunea video cu ajutorul Internetului 
care devine tot mai accesibil odată cu dezvoltarea tehnologiei şi infrastructurii. Prin folosirea acestei 
tehnologii, elevii pot să participe la cursuri din orice locaţie geografică. 

 Obiectivul principal în aceste circumstanțe nu este de a recrea un ecosistem educațional robust, ci de 
a oferi acces temporar la instruire și suporturi de instruire uşor de accesat. Învățarea la distanță presupune 
nu doar învățare online, ci și studiul individual al elevilor prin accesarea de culegeri, fișe, manuale, 
dicționare, enciclopedii etc., programe de învățare susținute de televiziuni sau radio s.a. 

 Școala de acasă – un context impus de pandemia de coronavirus – se află indiscutabil sub amprenta 
pedagogică a învățării la distanță și nu a învățării online, cum în multe contexte publice de comunicare s-
au amestecat cele două concepte și implicit realități educaționale. 

 Învățarea la distanță, deși este pusă sub semnul urgenței și timpului limitat, trebuie să dispună de o 
serie de activități clare, asumate la nivel de politici publice educaționale. 

 Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației. Practic, mult din 
calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de comportamentul 
profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu elevii săi, iar această 
relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

 Instrucțiunile care combină elementele online cu cele tradiționale, față în față, au un avantaj mai 
mare în raport cu instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online. Intercalarea conținutului multimedia 
și a materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale de timp regulate, pot îmbunătăți implicarea 
elevilor. 

 Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. Nu 
mai există gălăgie, la nivel de management al clasei, dinamica se schimbă, iar părinții pot asigura cadrul 
potrivit pentru învățare. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de 
dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot 
monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 
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 Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul 
învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți. 

 Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 
materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat 
cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă 
din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. 

 Datorită închiderii școlilor, mulți copii și tineri pierd contactul social care este esențial pentru 
învățare și dezvoltare. Aplicațiile de comunicare online (de exemplu, WhatsApp) sunt utilizate pentru a 
asigura comunicarea între profesori și elevi, precum și între elevii/studenții din multe țări. Clasele online 
interactive oferă, de asemenea, oportunități de interacțiune socială. 

 Asigurarea echității accesului la învățarea la distanță este importantă, deoarece elevii din medii 
defavorizate au, de regulă, acces limitat la computere și la alte dispozitive în afara şcolii. În unele cazuri, 
aceștia locuiesc în zone fără electricitate și fără conexiune / conexiune slabă la internet. 

 Învățarea la distanță și la domiciliu pune invariabil o povară grea pe umerii părinţilor. Mulți dintre 
aceştia se luptă să îşi susțină copiii în noul lor mediu de învățare, adesea jonglând între supervizare, propria 
lor muncă și treburile casnice. 
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PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
PROPUNĂTOARE: PROF. OBREJA DORUȚA MIHAELA 

 
Nivelul/grupa: nivel II/ grupa mare 
 
Tema anuală de învățare: “ Când, cum și de ce se întâmplă?” 
 
Tema proiectului tematic:”Magia sărbătorilor de iarnă” 
 
Tema săptămânii:”Brăduțul” 
 
Tema activității integrate: “Povestea bradului de Crăciun” 
 
Elemente componente ale activității integrate: 
• ADE - DOS: „Cum a devenit bradul pom de Crăciun” – povestea educatoarei 
• ALA 1: 
o BIBLIOTECĂ: „Ramuri de brad”; „Stejarul și alunul”– exerciții de comunicare oral – scrisă; 
o ȘTIINȚĂ: „Personaje de poveste” – joc tip puzzle ; 
o ARTĂ: „Bradul” – asamblare, lipire  
 „Decor de iarnă” - decolorare 
Scopul activității: 
Educarea comportamentului empatic prin participarea și implicarea activă a copiilor în comunicare 

și interrelaționare, concomitent cu stimularea capacităților de a aplica cunoștințe, priceperi și deprinderi, în 
contexte de învățare variate. 

 
Obiective operaționale: 
- Să audieze cu atenţie textul povestirii reţinând ideile principale și asociindu-le cu imaginile 

prezentate ; 
- Să identifice relații de tip cauză-efect între comportamente și consecințele acestora ; 
- Să manifeste empatie față de personajul aflat în dificultate, identificând stări afective trăite ; 
- Să exemplifice comportamente personale care au influențat pozitiv sau negativ colegii, prietenii, 

frații; 
- Să traseze linii pe un contur punctat, în vederea obținerii unor imagini; 
- Să asocieze jumătatea corespunzătoare imaginii date, refăcând întregul; 
- Să exprime idei, păreri personale despre aspecte specifice temei prezentate, formulând propoziţii 

corecte din punct de vedere gramatical şi logic; 
- Să asambleze diverse materiale, pentru obținerea unui brad; 
- Să traseze linii, obținând forme spontane prin decolorare. 
 
Strategii didactice: 
a) Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstrația, exercițiul, brainstormingul, 

învăţarea prin descoperire; 
b) Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialelor, mişcarea, aplauze. 
c)  Mijloace de învăţământ: 
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- Centrul Bibliotecă: siluete de ramuri de brazi, elemente-suport de scris (copaci, titlul poveștii) 
carioci; 

- Centrul Știință: materiale suport pentru reconstituirea personajelor din povestire; 
- Centrul Arte: conuri din carton, bile din polistiren, bețe, paste colorate, lipici, instrumente pentru 

decolorat, foaie suport tratată cu cerneală; 
d) Alte materiale:: panouri de plută, placă de polistiren, 3 cufere mici cu aur, smirnă și tămâie; 
e) Forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Culea, Laurenţia, Sesovici, Angela, Grama, Filofteia, Pletea, Mioara, Ionescu, Daniela, Anghel, 

Nicoleta, 2008, „Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar), Ed. Didactica PublishingHouse, Bucureşti; 

2. Ezechil, Liliana, Lăzăreanu, Păişi, Mihaela, 2002, „Laborator preşcolar”, Ghid metodologic, ..Ed. 
V&Integral, Bucuresti 

3. - „Proiectarea pas cu pas” – coord. Daniela Răileanu, editura Diamant, Argeş, 2010; 
4. - „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. a II-a revizuită şi adăugită, 

M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005\ 
5. - „Curriculum pentru educație timpurie”, 2019.  
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

 
Atenția copiilor este direcționată spre cele trei cufere mici, închise, aflate la centrul tematic. Ei vor fi 

încurajați să descopere ce conțin, educatoarea sugerând că sunt daruri asemănătoare celor pe oferite de magi 
lui Iisus Hristos la naștere: aur, smirnă și tămâie. Se va iniția o scurtă discuție despre modul de utilizare al 
acestora și scopul pentru care i-au fost dăruite pruncului Iisus. 

 Ulterior, atenția copiilor este atrasă de prezența cadranului pentru teatru, unde educatoarea va 
prezenta, „Povestea bradului de Crăciun” sub formă de teatru de umbre., Educatoarea va adresa 
preșcolarilor întrebări ajutătoare pentru fixarea ideilor principale ale poveștii si va utiliza metoda 
brainstorming pentru a evidentia latura moral-civică. Copiii sunt direcționați apoi către centrele de lucru, 
intonând cântecul „Pui de brad” (tranziție), pentru realizarea componentelor unei machete pe baza poveștii. 
Dispunerea la centre se va face asociind imaginea de pe ecusonul fiecărui copil cu imaginile marcate pe 
indicatoarele de la măsuțe. 

La Bibliotecă, copiii vor primi fâșii de hârtie pe care vor trasa linii pe contur punctat, astfel încât să 
obțină ramuri de brad, siluetele cartonate ale stejarului și alunului și titlul poveștii - „Povestea bradului de 
Crăciun”. La centrul Știință ( joc de masă), vor reconstitui întregul prin identificarea și asocierea 
jumătăților, obținând personajele din poveste, la centrul Artă, preșcolarii vor fi împărțiți în două echipe, 
prima echipă realizând bradul prin lipirea de paste colorate pe suprafețe conice de carton, iar cea de a doua 
decorând fundalul machetei, prin decolorarea suprafeței tratate cu cerneală.  

După finalizare, copiii se vor întoarce în semicerc, intonând cântecul „O, brad frumos!” (tranziție), 
unde vor constitui macheta povestii, așezând tot ce au lucrat. Odată realizată, educatoarea va iniția discuții 
menite să sublinieze atât modul în care s-au descurcat preșcolarii cât și mesajul poveștii. 

Evaluarea finală a activității se va realiza folosind metoda cubului, prezentată copiilor sub forma unui 
joc. În formularea întrebărilor de pe cele șase fețe ale cubului se va ține cont ca fiecărei întrebări să-i 
corespundă unul dintre următoarii indicatori: descrierea, compararea, asocierea, analizarea, aplicarea și 
argumentarea. 

În încheierea activității, se vor face aprecieri verbale, colective și individuale, copiii fiind încurajați 
să se autoaprecieze, după care vor fi direcționați către iesirea din sala de grupă, recitând poezia „Bradul de 
Crăciun!”(tranziție). 
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Nr  
Crt. 

Etapele activităţii Conţinut 
ştiinţific 
 

 Strategii didactice Evaluare/Metode 
şi indicatori 

Metode si procedee Mijloace de 
invăţământ 

 

1. Captarea atenţiei Se realizează 
prin prezentarea 
sub forma de 
surpriză a 
materialelor, 
care îi introduce 
pe copii într-o 
atmosferă ce le 
captează atenţia 
şi interesul. 

 
Conversaţia 
examinatorie 
 

Trei cufere cu aur, 
smirnă și tămâie 
Cadran pentru 
teatru 

Probă orală: 
-răspunsuri la 
întrebările 
educatoarei  

2. Enunţarea 
scopului şi a 
obiectivelor 

Spaţiul 
educaţional 
creat oferă 
posibilitatea de 
antrenare a 
copiilor în 
descoperirea 
ofertei de 
activităţi şi 
jocuri în 
desfăşurarea 
programului 
zilei . 

Conversaţia 
 

 -receptarea 
mesajului transmis 

3. 
 
 
 
 

 
Prezentarea 
optimă a 
conţinutului şi 
dirijarea învăţării 

 
Firul povestirii 
este urmărit de 
către copii prin 
expunerea 
personajelor sub 
forma de teatru 
de umbre. 
- Se fixează 
cu ajutorul 
întrebărilor titlul 
si conținutul de 
idei; 
- Metoda 
brainstorming 
va sprijini 
înțelegerea și 
fixarea 
mesajului 
moral-civic al 
povetirii 
prezentate; 

 
 Povestirea 
 
Explicaţia 
Conversația 
Brainstorming 
 
 
 
  

 
Cadran pentru 
teatru de umbre 
 
Siluete ale 
personajelor 
 
Dispozitiv 
luminos 
 
 

 
Probă orală: 
Reținerea ideilor 
principale ale 
textului 
 
Probă orală: 
Înțelegerea 
mesajului moral al 
poveștii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deplasarea 
preșcolarilor la 
centrele de lucru, 
ținând cont ca 
ecusoanele din 
piept să 
corespundă 
indicatoarelor de 

 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 

Foi de scris 
Siluete de copaci 
Titlul poveștii pe 
linie punctată 
Instrumente de 
scris (carioca 
verde, maro, 
albastră) 

Proba practică: 
Intuirea materialelor; 
Identificarea unor 
soluții. 
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pe măsuță – 
tranziție: „Un 
pui de brad”; 
Intuirea 
materialelor 
Realizarea 
sarcinilor de la 
centre: 
-Bibliotecă: 
trasarea liniilor 
cu ajutorul 
punctelor, pentru 
obținerea 
ramurilor de 
brad, a copacilor 
și a titlului 
poveștii ; 
-Știință ( joc de 
masă): 
reconstituirea 
întregului prin 
identificarea și 
asocierea 
jumătăților, 
obținând 
personajele din 
poveste; 
-Artă: 1. 
realizarea 
bradului prin 
lipirea de paste 
colorate pe 
suprafețe conice 
de carton; 
 2. decorarea 
fundalului 
machetei, prin 
decolorarea 
suprafeței tratate 
cu cerneală.  
 
Realizarea 
machetei, 
folosind 
produsele finite. 
Marcarea 
momentelor 
principale ale 
poveștii 
subliniindu-se 
valoarea 
educativă a 
acesteia o dată cu 
asamblarea 
machetei. 

Explicația 
 
 
 
 
Exerciţiul 

Piese magnetice,  
Siluete,  
Puzzle 
 
Aracet 
Conuri din carton 
Paste colorate 
Bete de frigărui 
Bile din polistiren 
Panouri cu 
suprafețe din 
hârtie tratată cu 
cerneală 
Instrumente 
pentru decolorare 
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Revenirea în 
semicerc prin 
tranziția „Steaua 
sus răsare” 

4. Obtinerea 
performanţei 

 Se realizează 
evidențierea 
achizițiilor 
copiilor prin 
metoda 
interactivă de 
grup ”Cubul” 
 
indicatori: 
descrierea, 
compararea, 
asocierea, 
analizarea, 
aplicarea și 
argumentarea 
achizițiilor, 
acțiunilor, 
concluziilor 
întregii activități 
desfășurate; 
 

Metoda cubului 
 
Conversaţia 
Evaluativă 
 

Stimulente - Proba orală: 
Capacitatea de a emite 
răspunsuri corecte 
(emiterea de idei, păreri 
personale în legătură cu 
evenimentele 
prezentate; capacitatea 
de autoevaluare 

5. Încheierea 
activității 

Se fac aprecieri 
verbale 
individuale și 
colective asupra 
modului în care 
preșcolarii s-au 
implicat în 
activitate. 
Preșcolarii ies din 
sala de grupă, 
recitând poezia 
„Bradul de 
Crăciun!” 
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BENEFICIILE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 
GRĂDINIȚA P. P. NR.9 SATU MARE 

EDUCATOARE: OLAR MARIA 
 
O provocare pe care am avut-o la început a fost să încercăm să-i sprijinim pe părinții care au copii 

mici, de vârste care să nu le permită independența de a se loga singuri pe un site, de a accesa materiale 
trimise de către noi sau de a intra într-un video call.  

Cei mai mulți dintre părinți au un program foarte încărcat și au resimțit o dificultate când acesta s-a 
încărcat și mai mult, la rămânerea copiilor acasă.  

In consistența de la început au cauzat stres și anxietate unora dintre părinți. Însă ne-am adaptat foarte 
repede, fiindcă tehnologia este partea vieții noastre, a tututror, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de 
mediul digital. 

Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte abilități de viața reale, 
de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție și pricepere. 

 O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde copiii descoperă 
resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. 

Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din orice 
loc. Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai productive sau pot 
renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. 

În plus, micii exploratori descoperă aici mai multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, 
animații, filme, imagini), reunite într-un singur loc și grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații 
venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca o experiență pozitivă. 

Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni 
atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. 

Platforma creează un context plăcut, ludic în care copiii revăd, aplică ceea ce au învățat, își exersează 
memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența emoțională în jocuri. Conținuturile și modul 
de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, respectă specificul proceselor cognitive 
corespunzătoare vârstei și iau în considerare interesele și preferințele specifice vârstei, facilitând înțelegerea 
și încurajând învățarea. 

Exploratorul vesel a pornit de la curiozitatea naturală și de la dorința de explorare a copiilor. De aceea 
am conceput un loc în care „am adus“ și prezentat cu imagini atractive și în limbaj accesibil, curiozitățile 
din lumea științei, a artei și a sportului. 

Clubul isteților este locul în care elevii din clasele I, a II-a și a III-a descoperă prin joacă Matematica, 
Limba Română sau Științele Naturii. 

Locul meu de joacă este insula care răspunde unui trend tot mai pregnant: jocurile digitale. În acest 
sens, am creat jocuri atractive, cu o grafică plăcută, adaptată vârstei, prin care copiii își exersează inteligența 
emoțională și socială, memoria, atenția, răbdarea și gândirea logică. 

Cufărul cu jucării este magazinul în care micii exploratori își pot cumpăra, cu „banii“ câștigați prin 
punctele primite pe celelalte insule, obiecte care să le personalizeze Avatarul. 

Misiunea specială este spațiul unde elevii se exprimă: își amenajează propria cameră virtuală cu 
obiectele câștigate. Astfel, își dezvoltă spiritul practic și creativitatea. 

Învățarea este auto-direcționată, elevii aleg conținutul și instrumentele adecvate intereselor, nevoilor 
și nivelurilor de dificultate, fiind astfel încurajată autonomia în învățare. 
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În plus, cei mici primesc feedback rapid și permanent, înțeleg ce au greșit, ce au făcut bine, iar testarea 
este astfel mai puțin stresantă pentru copii. 

Resursele sunt foarte diverse, prezentate variat din punct de vedere vizual și auditiv, fiind totodată 
adaptate particularităților fiecărei vârste. 

Așadar, folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici 
spre mulțumirea părinților. Pentru că ne dorim ca voi, părinții, să fiți corect informați, vom enumera 
punctele forte generale ale abordării digitale educaționale din prisma platformei . 

Înțelegând dorința elevilor de astăzi de a-și petrece timpul în mediul online, locul unde orice copil 
învață cu plăcere. 

Aici cei mici se vor descoperi jocuri de logică, matematică sau memorie, filmulețe distractive, 
experimente inedite – toate cu scopul de a-i ajuta pe copii să-și pregătească temele cu plăcere (cum vor 
părinții) și să se distreze (așa cum vor ei). 

În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre învățarea online și cum o afectează pe cea clasică astfel 
încât, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Chiar dacă aceste stiluri 
educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte. 

Ca orice părinte, ne dorim să putem face mai multe pentru copiii noștri pentru a ne asigura că au parte 
de o dezvoltare completă și o educație cât mai variată. Soluţia pentru toate aceste lucruri o reprezintă 
platformele online care sprijină procesul de învăţare individuală școlară şi permit copiilor să acceseze o 
serie de surse de exerciții, curiozități sau chiar jocuri educative. 

Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre 
mulțumirea părinților. 

Păstrând analogia, echilibrul este regula de aur în orice domeniu. Încălcată, aceasta poate transforma 
până și cele mai benefice elemente în declanșatori ai unor probleme cu adevărat serioase: apa (băută în 
exces poate determina scăderea sărurilor din corp), somnul (îndelungat poate cauza cefalee, inapetență sau 
indispoziție), hrana, sportul – totul administrat altfel decât în doze moderate devine periculos pentru 
organism. 

Un studiu recent, realizat în România, a arătat faptul că 85% dintre copiii cu vârste între 5 și 16 ani 
petrec, în medie, 5 ore pe zi pe rețelele sociale. De asemenea, e cunoscut faptul că și copiii mai mici de 5 
ani folosesc device-urile „smart“, în special telefonul mobil și tableta, fiind pasionați de jocuri online, 
desene animate sau diverse clipuri amuzante pe YouTube. 
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EDUCAȚIA „ALTFEL” ŞI ROLUL SĂU BINE DEFINIT 

 

PROF. BADEA MARIANA / PROF. OLARI ELENA DOINA 

GRADINITA CU P.P. „FLOARE ALBASTRA” CRAIOVA 
 

MOTTO: „Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuința de a învața toata viața.” (Ioan Slavici) 

 

Trăim vremuri provocatoare care ne dau ocazia să împrospătăm modul în care facem lucrurile. 

Învățarea online se sprijină pe aceleași principii pedagogice solide pe care profesorii le cunosc și le aplică 

la clasă.  

Din perspectivă pedagogică, practicile dezvoltate de sistemele de educație afectate de suspendarea 

cursurilor se situează pe cel puțin două paliere diferite: învățarea online și învățarea la distanță, concepte 

pedagogice aparent sinonimice, dar care descriu practic modalități parțial comune de derulare a activităților 

cu elevii și studenții, aflați în școala de acasă. 

Cercetătorii din domeniul tehnologiei educaționale, mai ales cei din subdomeniul învățământului 

online și la distanță, au definit o serie de concepte de-a lungul anilor pentru a distinge între diferitele soluții 

care au fost dezvoltate și implementate: învățare la distanță, învățare distribuită, învățare mixtă (blended 

learning), învățare online, învățarea mobilă și altele.  

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 

intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Această modalitate alternativă 

este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și experți în noi tehnologii 

comunicaționale. Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin 

trei zone pedagogice: învățarea online de calitate, predarea online și proiectarea instruirii online. Ceea ce 

știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a 

instruirii. 

Cei de la Dicționarul Oxford au scos la înaintare youthquake (greu de tradus în limba română, dar ar 

defini noţiunea de schimbări majore produse de tineri). Pentru România însă, cuvântul anului, mi se pare 

mie, a fost ALTFEL (în alt mod). 

Există trei motive pentru care cred că altfel merită această onoare: 

 Își găsește utilitatea în orice domeniu despre care am vrea să ne exprimăm o părere – vrem șosele 

altfel, spitale altfel, școli altfel, legi altfel, economie altfel, români altfel… iar exemplele pot continua la 

nesfârșit. 

 

541



 Este un atribut suficient de generos pentru a descrie orice tip de schimbare, mai mică sau mai mare, 

pe care o așteptăm, fără a oferi neapărat detalii sau soluții concrete care să ne angajeze în mod direct la un 

anumit rezultat. 

 Exprimă clar opoziția față de așa, despre care – incredibil – toți cădem de acord că nu mai 

reprezintă ceva bun. 

În literatura psihopedagogică sunt discutați ca factori ai ontogenezei: ereditatea, mediul și educația. 

În condițiile în care și ereditatea și mediul sunt prezențe obligatorii, dar având o contribuție aleatoare în 

raport cu sensul dezvoltării, „educația apare ca liantul dintre potențialitatea de dezvoltare „propusă de 

ereditatea individului” și oferta de posibilități a mediului. Dezvoltarea poate apărea doar dacă se menține 

un optim între ceea ce poate, vrea, știe individul, la un moment dat și ceea ce i se oferă.” 

Oferta trebuie stimulată totdeauna cu un grad mai înalt decât poate, vrea, știe individul, respectiv o 

ofertă prea ridicată, ca și una banală poate perturba dezvoltarea psihică. 

Educația își are rolul său bine definit în formarea personalității, se consideră că aceasta începe înainte 

de nașterea copilului. Capitalul spiritual acumulat de părinți se va răsfrânge pozitiv asupra formării 

spirituale a copilului. Copiii gândesc altfel decât cei adulți, interpretează diferit evenimentele, văd lumea 

din unghiuri diferite, percep altfel originea și finalitatea existenței. Mama și apoi mediul familial oferă 

copilului siguranță, încredere, dependență și în timp autonomie. 

Dacă la trei ani se manifestă egocentrismul radical al copilului, el fiind în centrul lumii, este „axis 

mundi”, după această vârstă spiritul copilului se întărește, dorința lui de cunoaștere este foarte mare, dar 

puterea sa de înțelegere este încă mică. 

Trebuie să ţinem seama de trăsăturile vârstei şcolar mijlocii când stabilim conţinutul calitativ al 

activităţii educative comune a şcolii cu familia, trebuie să ne ocupăm direct de procesul colaborării dintre 

cadrele didactice şi părinţii elevilor ca fiind un sistem integrat în complexul muncii instructiv-educativă. 

În tradiţia şcolilor noastre s-au concretizat câteva forme de legătură cu părinţii elevilor şi anume: 

adunări, consultaţii, vizite acasă la elevi, lectorate pentru părinţi organizate cu concursul cadrelor didactice, 

gazete de perete pentru părinţi, adunări comune cu elevii şi părinţii, diferite sisteme de corespondenţă între 

cadre didactice şi familiile copiilor. 

Școala oferă elevului cadrul pentru dezvoltare, formare, socializare plecând de la cunoașterea 

particularităților individuale și de vârstă specifice fiecărei etape de dezvoltare, prin proiectarea unei strategii 

și prin realizarea unui demers didactic riguros, având la bază o programă, o planificare, resurse 

educaționale, metode și strategii didactice menite să ducă la realizarea obiectivelor și a scopului propus. 

Școala joacă un rol important în dezvoltarea caracterului copiilor și tinerilor și inter-relaționarea lor, 

în asigurarea stării de bine individuale și colective. 

Mediul psiho-social școlar se referă la mediul social, relațiile interpersonale în școală și felul în care 

elevii și personalul interacționează, dar se referă și la experiența elevilor referitoare la procesul de învățare. 
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A fost demonstrat faptul că mediul fizic, social și emoțional în care personalul și elevii petrec o mare 

parte din fiecare zi, poate afecta sănătatea lor fizică, emoțională și mentală și starea de bine, precum și rata 

abandonului școlar. 

Se apreciază că mediul şcolar poate potenţa bunăstarea socială, emoţională şi capacitatea de învăţare 

când: 

 este cald, prietenos şi recompensează învăţarea; 

 promovează în special cooperarea şi mai puţin competiţia; 

 oferă susţinere şi facilitează comunicarea deschisă; 

 încurajează activităţile creative; 

 încurajează dezvoltarea de proceduri şi regulamente care interzic pedeapsa fizică şi promovează 

 interacţiunea non-violentă pe terenul de joacă, în clasă şi între personalul şcolii şi elevi prevenind 

în felul acesta pedeapsa fizică, agresivitatea, hărţuirea şi violenţa; 

Un mediu psiho-social şcolar sănătos este deopotrivă benefic pentru profesori, elevi, familii şi 

comunitate. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: OLARU ANASTASIA- GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ CANDIANO POPESCU” PLOIEȘTI 

 
 Din punct de vedere psihologic, distanța comportă multe semnificații, fiind de cele mai multe ori, 

spune Constantin Cucoș, purtătoare de ambivalențe interpretative. Necunoscutul atrage, dar și respinge- cel 
puțin din anumite puncte de vedere. Distanța mobilizează individul, îl motivează să atingă ținte, să 
depășească obstacole să învingă bariere, să devină „curajos”. Unde apare distanțare se aprinde dorul 
îmbrățișării a ceea ce se pierde. 

Distanțarea ocazionează mai buna delimitare sau regăsire a individului. În separare și îndepărtare, 
individul își construiește specificitatea existențială, revine pe o cale a lui.  

În ceea ce privește tehnologia, aceasta fascinează prin însăși statutul ei de mediu de apropiere și 
întâlnire, de prezență inedită, ce presupune schimbarea.  

Caracteristici ale educației la distanță:  
 seprarea dintre student și profesor în timp și spațiu; 
 utilizarea tehnologiei în scopuri educaționale; 
 asigurarea unei comunicații în dublu sens; 
 redefinirea cunoașterii legitime; 
 o relație pedagogică individualizată; 
 caracterul activ și constructiv al învățării; 
 orientarea pe problema în învățarea la distanță.  
Probleme pe care le poate rezolva educația la distanța:  
 distanța fizică;  
 probleme de timp și de programare; 
 spații disponibile limitate;  
 înscrieri limitate sau dispersate; 
 număr limitat de cadre didactice disponibile;  
 
Internetul este o rețea internațională de rețele de calculatoare. Cyberspatiul reprezintă o vastă 

bibliotecă accesibila de oriunde și în orice moment.  
Functiile Internetului: 
 comunicarea între două sau mai multe persoane;  
 informare, acces la baze de date și calculatoare aflate la distanță; 
 publicarea unor materiale proprii pentru o mare varietate de beneficiari. 
Cursurile on-line:  
 Avantaje (disponibile in orice moment, ritm propriu de parcurgere); 
 Profesorul este facilitator; 
 Învățarea este cooperantă. 
Învățarea cu materiale pe suport informatic- Avantaje:  
• flexibilitatea crescută a materialului, și posibilitatea de reactualizare permanentă și cu costuri 

minime; 
• integrarea unei varietăți de medii de învățare; 
• posibilitatea de acces imediat la o multitudine de alte resurse disponibile pe Internet; 
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• o motivare crescută și o angajare mult mai activă a elevului în învățare.  
Învățarea cu materiale pe suport informatic - Limite 
• necesitatea de familiarizare permanentă cu noile facilități pe care le aduce tehnologia; 
• costurile ridicate ale implementării ei; 
• starea de izolare a elevului care nu permite menținerea unui nivel corespunzător al motivației pe 

termen lung;  
• dificultatea de organizare a studiului și de rezervare a timpului necesar pentru acesta; 
• dificultatea în dezvoltarea unor deprinderi speciale;  
• supraîncarcarea cu informații. 
Într-o lume în continuă schimbare, educaţia va juca un rol major în cadrul noii societăţi bazate pe 

cunoaştere. În acest context, devine tot mai evidentă necesitatea de a apela resurse educaţionale de oriunde 
şi în orice moment. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
 OLARU CARMEN ALINA 

 LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU ROSETTI”, VIDRA, ILFOV 
 
Noua dinamică, profesor-elev, evidențiată în această perioadă, pare a fi plină de provocări. 
Sunt tot mai mulți pedagogii care ridică astăzi semne (justificate) de întrebare cu privire la capacitatea 

instrumentelor TIC de autoreglementare și, mai ales, întrebări referitoare la efectele de lungă durată ale 
acestora asupra capacității și, mai ales, a disponibilității elevilor nu numai de a învăța, ci și de a recicla 
informațiile învățate (care se perimează rapid, odată cu avansurile tehnologice), pe întregul parcurs al vieții.  

Profesorul modern are îndatorirea morală – dar și pe aceea care-i este dictată din rațiuni deontologice 
– de a folosi cu judiciozitate și cu discernământ, astfel de instrumente TIC în scopul învățării. Acesta poate 
(și trebuie!) să își customizeze lecțiile pentru a individualiza proiectele de învățare, pentru a favoriza 
învățarea de a învăța (learning to learn) și pentru a îmbunătăți performanțele școlare ale elevilor săi.  

Dacă elevul va folosi întrebări și răspunsuri pre-construite (prin intermediul inteligența artificială a 
cookies-urilor integrate în motoarele de căutare), prin intermediul smartphone-ului și al internetului, este 
puțin probabil că acel elev va deveni mai inteligent sau că își va dezvolta mai bine competențele. 

Prin urmare, educatorii ar trebui să mediteze mai profund la tipul de pedagogie pe care intenționează 
să îl aplice în predarea de conținuturi noi, precum și la mijloacele și metodele pe care le folosesc în acest 
sens.  

Consider că rolul profesorului rămâne acela de a pune bazele unei fundații educaționale echilibrate, 
care să pună în prim plan înțelegerea și codificarea conceptuală și să permită dezvoltarea unei gândiri solide 
– un lucru care nu se poate realiza în absența interacțiunilor directe (face-to-face/ one-to-one ș.a.m.d.) dintre 
elevi și profesori. Dincolo de faptul că toate gadgeturile au menirea să creeze dependența utilizatorilor, ele 
au darul să distragă atenția, de cele mai multe ori, de la aceste angajamente umane valoroase.  

Tehnologia reprezintă modalitatea cea mai facilă de a determina extinderea rapidă a accesului la 
cunoaștere. În același timp, TIC conferă platforme de colaborare pe care profesorii pot crea, îmbunătăți și 
disemina conținuturi și materiale. Prin urmare, tehnologia oferă acces la materiale din afara cărților, în 
formate multiple, cu puține constrângeri legate de spațiu și timp.  

Un alt aspect, poate cel mai important, este faptul că tehnologia poate susține noile pedagogii care se 
axează pe elev ca participant activ la procesul de învățare. Pentru ca profesorul să-și poată asuma rezultatele 
pozitive relevate de integrarea tehnologiei în procesul de educare este nevoie de strategii convingătoare și 
eficiente care să dezvolte capacitatea profesorilor de a integra eficient noile mijloace tehnologice.  

Din cauza incertitudinilor generate de schimbare, în general, dar și al ritmului rapid al evoluției 
tehnologice, în particular, mulți profesori au tendința de a menține un status quo. Prin urmare, pe lângă 
politici de susținere guvernamentală, precum și din partea guvernărilor locale, care să determine dezvoltarea 
tehnologică a școlilor, este vital ca profesorii să devină agenți ai schimbării nu numai prin implementarea 
noilor inovații tehnologice, ci și prin consultarea lor constantă în vederea proiectării lor.  

Impactul tehnologiei în educație se situează, în mod evident, sub nivelul optim dintr-o serie de cauze: 
supra-estimarea abilităților digitale – atât ale elevilor cât și ale profesorilor; copierea necritică a unor politici 
ce se dovedesc nerealiste în privința design-ului acestora, dar și modul de implementare a strategiilor 
aferente; slaba înțelegere și pregătire, din punct de vedere pedagogic; calitatea scăzută a cursurilor și soft-
urilor educaționale. În plus, profesorul trebuie să re-teritorializeze conexiunile întrerupte dintre elevi, 
computere și procesul de învățare – un lucru nici foarte simplu, dar nici peste poate de complex.  
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În ceea ce privește pedagogia necesară instrumentării unei educații multilaterale, provocarea 
fundamentală va rămâne cea necesară asigurării unui echilibru între predarea cunoștințelor existente și 
formarea unor capacități care să răspundă provocărilor viitoare – un lucru care, dincolo de conservarea 
formelor și tradițiilor culturale împănântenite, să vizeze conservarea și reciclarea acestora prin intermediul 
facultăților de gândire critică pe care trebuie să le formeze elevului școala, în formele de interogare și 
reprezentare comune modernității spectrale ale erei post-digitale.  

Aceasta ar trebui să fie preocuparea constantă a fiecărui profesor – o preocupare ce necesită 
intersectarea și incorporarea fericită a vizualului cu auditivul și virtualul într-un imaginar colectiv bine 
încorporat. 
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A INVAȚA INSEAMNA A TRAI ALATURI DE CEILALȚI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR OANCE GEORGIANA 
 

 Contextul actual evidențaiză, încă o dată, faptul că omul este o ființă socială. Pe lângă transmiterea 

de noi informații, care în ziua de azi se găsesc la orice pas (doar dacă nu vrei să le vezi), a învăța înseamnă 

și a învăța să te integrezi împreună cu alții în societate; înseamnă a respecta ordinea socială pentru 

garantarea securității fizice și afective a tuturor și, deci, a învăța regulile de viață care decurg din acest 

proces.  

 Mai mult ca oricând, în această perioadă, am resimțit lipsa acestui tip de învățare, după părerea mea 

fiind cel mai mare minus al învățării online. A învăța să trăiești împreună cu alții, să-ți dezvolți capacitatea 

de a te pune în legătură cu alții și de a comunica, chiar și cu cei care nu ne sunt neapărat simpatici. Nu este 

un proces facil de învățare, este poate chiar cel mai dificil dintre toate.  

 Elevii de azi sunt fundamental diferiți de elevii de dinaintea lor. Botezați ”nativi digitali” (Marc 

Prensky), elevii de astăzi au preferințe iconice, tehnologia fiind pentru i ca aerul, o locuiesc în mod natural. 

Networkig-ul este stilul lor de viață, iar atunci când au o problemă fac apel la resursele internetului (prietenii 

din rețea sau cunoașterea depozitată în rețea). De asemenea, jocul cu identitățile permite o flexibilizare mai 

mare din partea nativilor digitali în asumarea unor roluri diferite în circumstanțe diferite; aceasta înseamnă 

că pot fi deopotrivă de eficienți ca lideri într-un context și executanți într-un context diferit.  

Pentru că internetul utilizează intens gamificarea (gratificarea imediată pentru orice succes), nativii 

digitali se așteaptă să fie recompensați frecvent și rapid.  

 În ceea ce privește învățarea, spațiul virtual cuprinde două componente: una dedicată învățării online 

și una dedicată socializării, schimbului de opinii pe diverse teme, care încurajează și favorizează stabilirea 

de înțelesuri, în ultimă instanță, învățarea. 

 Totuși, interacțiunilor față în față lipsesc, privând profesorul de indicii relevante cu privire la 

presupusele nevoi și interese ale celui care învață. În plus, pentru aceste nevoi și interese ale copilului se 

luptă mai multe autorități, mai ales din sfera informală, care dispun de un arsenal de seducție redutabil: 

jocuri video, social media, aplicații, etc. 

 În concluzie, învățarea online prezintă și avantaje, dar cel mai mare minus al ei îl reprezintă ruptura 

legăturii cu ceilalți, robotizarea, îndepartarea de învățător ca om, ca ființă care se transmite pe sine, care se 

dăruiește. Astfel, în învățarea online, cel mai mult am simțit lipsa poveștilor pe care le spuneam sau le 

citeam elevilor mei, atmosfera creată în jurul poveștii, descoperirile pe care le făceam despre ei prin 

intermediul poveștilor. Poveștile ne leagă unii de alții, ne modelează identitățile și contribuie la dezvoltarea, 

integrarea și reglarea creierelor noastre.  
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 EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 
 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA!  

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. OANCEA MONICA 

 GRĂDINIȚA P.P. JIDVEI  
 
 Mediul online nu poate înlocui contactul afectiv și emoțional de care profesorii și copiii au nevoie 

pentru acreea un mediu de învățare. Momentele pe care le trăim ne fac să conștientizăm cât de important 
este să ne sprijinim, să ne ajutăm și să găsim soluții concrete la nevoile copiilor. 

 Preșcolarii sunt cea mai dificilă categorie cu care se poate lucra online. Preșcolarii au nevoie de 
mișcare, de explorare, de menținerea fantasticului și poveștilor din cadrul grădiniței. Se poate face acest 
lucru prin intermediul ecranului? 

 O metodă pe care multe grădinițe o folosesc, și eu, este aceea de a posta teme zilnice pentru diferite 
activități din orarul preșcolarului. Unii părinți reușesc, dar nu toți și nu tot timpul să parcurgă toate 
actvitățile din cursul zilei. Dar important este să oferim alternative, să ghidăm. Important este și să dăm 
feedback copilului. 

 Profesorii din învățământul preșcolar împreună cu părinții vor identifica acele activități, jocuri, 
pentru a-i ajuta pe copii să-și petreacă acest timp într-un mod cât mai plăcut, continuând să învețe lucruri 
interesante despre tot ce-i înconjoară. 

 Eu în această perioadă am interacționat cu copiii și cu părinții pe grupul de pe messenger, unde am 
trimis activitățile, materialele, propunerile pentru diferite activități. Am lăsat fișe (gata pregătite)la magazin, 
pentru copiii care au dorit. Părinții au răspuns tot pe acest grup (messenger) cu poze făcute copiilor în 
timpul activităților, imagini cu lucrările realizate, activități din timpul liber sau filmulețe cu poeziile 
învățate. Pe lângă acest grup, am ținut legătura și pe telefon, vorbind și văzându-ne. Tot prin telefon am 
ținut legătura cu 3 copii care nu au avut internet. 

 Planificare săptămânală - Tema: Mijloace de transport 
 
LUNI 18.05 
 1 Citire de imagini :„Cu ce călătorim?”  
 sau vizionare https://www.youtube.com/watch?v=1WWcMEEf4Wk - mijloace de transport- 

filmuleț educativ pentru preșcolari 
 
2. Lucru pe fișe - trasare pe contur ,,Mijloace de transport". 
3.Alte activități la alegere pe parcursul zilei - puzzle, colorare/decupare ,,Mașina". 
4. Muzică și mișcare pe melodia cântecului ,,Autobuzul".  
https://www.youtube.com/watch?v=_ghS2180EBY  
 
MARȚI 19.05.2020 
 1. https://www.youtube.com/watch?v=cCZf7_yONZc -- cântec „Trenulețul” 
• Matematica- Joc exercitiu- Ne jucăm cu mașini mici și mașini mari (Garajul mașinilor mici, garajul 

mașinilor mari), ,,Numără mașinile și arată cifra corespunzatoare”. 
- „Să numărăm crescător (de la 1 la 10) și descrescător (de la 10 la 1)” 
- „Spune care sunt vecinii lui ..... (2, 3, ..8, ....) 
Fișă: „Încercuiește cifra care arată câte obiecte sunt în mulțime!” sau 
 „Scrie vecinii cifrei......” 
◦ Colorăm și decupăm „Mașina” 

 

549

https://www.youtube.com/watch?v=1WWcMEEf4Wk
https://www.youtube.com/watch?v=_ghS2180EBY&fbclid=IwAR08bvDx88Wh9gbe8MnZSEmbCGNXorkasJfqqqq7WHN-Xrxdx4fgM3Y0oE0#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=cCZf7_yONZc


 
MIERCURI 20.05.2020 
- https://www.youtube.com/watch?v=QDifmjfAZyE&t=29s - Jocuri logopedice pentru copii: 

ghicește rima! Conștientizăm sunetele de la începutul și sfârșitul cuvintelor și sesizăm rima în scurte poezii 
amuzante! 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=Iov9q13uI40 - Poezii desenate „Racheta” 
• Pictură în contur dat: Avionul/Barca/Mașina/Tren 
 
JOI 21.05.2020 
1. Cântec: „Semaforul vesel” https://www.youtube.com/watch?v=Zqu4i7xJ56w  
 2.Fișă „Desenăm și colorăm semaforul”  
 (Se pot desena, colora, picta diferite mijloace de transport) 
https://www.youtube.com/watchv=C1DMJmqISqI&fbclid=IwAR1RfK0ongKuFwy4cQxIzav-

TsSabriWpTCXkyge2OXnjpQXpX12Ff0XYCI - bărcuța îndoire 
3 https://www.youtube.com/watch?v=fgix3Li4554 – alfabetul pe roți, vehicule cu litera B 
4 https://www.youtube.com/watch?v=94dIGyLdY2c – vehicule cu litera A 
  
 Vineri 22.05.2020 
1 Dezvoltarea limbajului: Joc ,,Eu spun una, tu spui multe!', singularul și pluralul. Se pot folosi jucării, 

(una-multe), jetoane. Eu spun o masina, tu spui....(mai multe mașini) 
https://www.youtube.com/watch?v=OWWpD_x1WiE -  
 Hai copii la joacă! (Muzică și mișcare) 
 2 https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=464929864083235 - spiner din hârtie (jucărie) 

Pe un carton mai gros (în formă de cerc, se lipesc și pe o parte și pe cealaltă hârtie albă (Copiii vor desena 
diferite modele – la alegere, și decupează, părinții îi ajută la finalizarea lucrării) 

 3 Povestea banilor: https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ – educație financiară 
 4 Joc distractiv ,,Vine trenul!". Adultul spune Vine trenul!, copilul intreaba De unde vine?, adultul 

spune ori numele unui oras, ori de la un prieten cunoscut de copil, copilul intreaba Ce aduce?, adultul 
raspunde Un copil care mananca frumos (copilul simuleaza cum mananca), un copil care sare (copilul sare) 
etc. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Iov9q13uI40
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbxFHUFh81TQ%26fbclid%3DIwAR2osji-BJkpcsjsGM27-aEaaFZGToQbQ_7vmC4yANubEd9MEtARFTLQQ6E&h=AT2Wphy4GMu7CiS1-0kPsl2yPfhPTkhPGaRK7ayM5m_p_se4qnL26zIVNiDnmSG1NGjRheidZ2pRrA1f84cBrcVa606ENQ8QbjcrP5EOabRXz2jMq_7zXz5q6Gw1LjJUXgs7h-rOuXRxfC1HYUjI#_blank


 
DIN EXPERIENȚA PERSONALĂ CU ȘCOALA ON-LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR OANCEA NICOLETA  

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS, JUD. ARGEȘ 
 
În contextul actual, odată cu apariția pandemiei la nivel mondial, școala s-a reconfigurat, noi, 

profesorii ne-am orientat spre școala on-line, clasa a devenit acasă, iar lecțiile s-au transformat. 
Fiecare dintre noi a fost nevoit să se orienteze asupra modului cel mai eficient în care își poate susține 
lecțiile, să țină legătura permanent cu elevii. 

Prima încercare prin care am trecut a fost stabilirea modului de a comunica cu elevii. Cu greu 
am reușit să stabilim o legătură permanentă pe cu ajutorul aplicației WhatsApp, cu smartfon-uri ale 
părinților sau împrumutate. Doar doi elevi au beneficiat de laptopul părinților. 

 Apoi am evoluat folosind platforma Kinderpedia, care ne-a fost de un real ajutor, deși unii 
dintre elevi uneori aveau un semnal slab. Am depus cu toții efort, eu beneficiind de strădania 
părinților de a le oferi copiilor lor baza tehnică necesară.  

În fiecare zi m-am bucurat de fericirea elevilor și entuziasmul lor de a ne întâlni pe platformă 
și am fost dezamăgită atunci când întâmpinau dificultăți în logare.  

Am studiat tutorialele oferite de 
platformă ca să îi pot ajuta și am căutat 
pemanent materiale în mediul on-line 
pentru crea lecții cât mai atractive și 
eficiente. Am utilizat frecvent, în timpul 
videoconferințelor pe Zoom, aplicațiile 
oferite, Shere Screen și Whaiteboard.  

Pe lângă lucrul cu manuale și 
auxiliarele achiziționate la începutul anului 
școlar, am folosit mai puțin fișe de lucru 
întrucât elevii nu aveau posibilitatea de a le 
printa, și destul de des manualele digitale, materiale pe care le-am preluat de pe platforma 
ScoalaIntuitext.ro, spre exemplu lecții animate, jocuri, experimente și teste de evaluare, teste de evaluare 
de pe Didactic.ro, jocuri de pe Worwall.net, filmulețe de pe Youtube, prezentări Power Point.  

Elevii au participat cu mult interes, accesând link-urile transmise, deși uneori exista dificultăți în 
accesarea lor, s-au întrecut în obținerea unor punctaje cât mai mari la jocurile de pe Worwall.net și testele 
de evaluare de pe Didactic.ro.  

Am verificat permanent rezolvările exercițiilor, postate de către elevi pe platformă sau WhatsApp, 
realizând feedback-ul activităților desfășurate. 

Ce a a însemnat pentru mine școala on-line? 
Școala online mi-a oferit prilejul să explorez 

noi moduri de învățare. Am înlocuit metodologia 
clasică (predare – învățare – verificare) cu mijloace 
mai atractive, privind subiectele predate la școală 
dintr-o altă perspectivă. Predarea on-line facilitează 
mai multe momente antrenante, prin utilizarea de 
jocuri, concursuri, vizionare de filme. 
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https://www.scoalaintuitext.ro/?utm_source=didactic&utm_medium=link&utm_content=interviu_1&utm_campaign=content_marketing


Ce a însemnat pentru elevi școala on-line? 
Citez din părerile lor: ” Mi-e dor de școală și de colegi!”, ”Sunt mai atent la explicații când învățăm 

on-line”, ”Mi se pare mai greu, pentru că este telefonul prea mic”, ”Mi-au plăcut mult jocurile și 
filmulețele.”, ”Înțeleg mai bine când se explică în clasă.” 

Cert este că elevii au avut dificultăți tehnice determinate de conectarea pe platformă, lipsa unui 
computer/ tabletă, acces limitat la Internet care au determinat sincope în învățare. Pentru ei lecțiile 
on-line sunt obositoare. 

Dar, în contextul actual, am reușit cu ajutorul suportului on-line să ne continuăm lecțiile și să 
îi susținem emoțional pe elevi în această perioadă. 
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EDUCAȚIA ÎN ESTONIA 

 
PROF. OCHETAN LORIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 
 
Cuvântul cheie care guvernează un sistem de educație funcțional și performant este încrederea. 

Estonia alocă, în medie, 6-7% din PIB pentru educație, prin bugetul ministerului de resort, la care se adaugă 
până la 2% din PIB prin bugetele altor ministere. 

Rezultatele PISA arată că sărăcia nu îți stabilește destinul. Dacă un copil se naște într-o familie săracă, 
dar există un sistem școlar de sprijin, acesta poate obține rezultate bune. Cazul estonian arată că elevii care 
provin din familii cu statut socio-economic scăzut ating 504 de puncte în domeniul științei, punctaj care 
depășește media OCDE (493 de puncte). 

Toți elevii au garantat accesul la educația primară și secundară și la educația timpurie și activitățile 
afterschool sprijinite public. Deși multe țări oferă un sprijin pentru educația timpurie a copiilor, Estonia 
garantează dreptul la o educație preșcolară finanțată din fonduri comunitare pentru fiecare copil începând 
cu vârsta de un an și jumătate. În consecință, aproape 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani 
(când copiii încep clasa I) sunt înscriși. 

Școlarizarea elevilor în sistemul privat are o componentă semnificativă de finanțare de la stat, dar 
instituțiile private pot percepe taxe suplimentare. Atractivitatea către sistemul privat este datorată unei bune 
imagini a calității educației în școli private, dar la nivelul populației estoniene și sistemul public este 
perceput ca având instituții de învățământ performante, așa numite școli selective, de elită, unde admisia 
copiilor în primul an de studiu (învățământ primar) este în baza participării acestora la o evaluare (test de 
înscriere), existând în acest sens o concurență care favorizează apariția și funcționarea unor centre de 
pregătire pentru aceste testări. De la nivel central (minister), inițiativele de înființare a instituțiilor de 
învățământ particular sunt acceptate și susținute, considerându-se că apariția de noi școli reprezintă un 
răspuns la o problemă locală sau de alternativă educațională, ceea ce nu poate fi decât benefic pentru sistem; 
de menționat un nivel al taxelor care este unul atractiv și posibil de suportat de familii cu situație financiară 
medie.Majoritatea tinerilor dețin competențe în cel puțin 3 limbi (estoniană, rusă și preponderent engleză), 
ceea ce a permis o mobilitate și o integrare mai bună pe piața forței de muncă, cu reversul diminuării 
numărului de studenți ca urmare a unei rate de migrație mare.Utilizarea noilor tehnologii și introducerea în 
curriculum național a subiectelor ce țin de utilizarea noilor tehnologii precum și a cursurilor de programare 
este extinsă, debutând de la nivelul preșcolar.  

Din perspectiva examenelor și evaluărilor naționale, cea mai vizibilă și purtătoare de semnificații este 
evaluarea (examenul) de la finalul învățământului secundar superior; presiunea asupra rezultatelor este 
generată și de caracterul public al rezultatelor obținute de elevi (publicare inclusiv în mass media), dublate 
de publicare de clasamente ale școlilor de învățământ secundar superior (gimnazii superioare). Important 
este că ierarhizarea școlilor din perspectiva rezultatelor elevilor la examen nu este însoțită de o diferențiere 
a finanțării sau alte recompense și nici consecințe negative pentru școli. Există o serie de alte evaluări pe 
perioada învățământului primar și gimnazial inferior (învățământul obligatoriu – la 4 TALIS – Teaching 
and Learning International Survey finalul anilor de studiu 3, 6 și 9), dar acestea se fac prin eșantionare, 
scopul fiind de diagnoză. Rezultatele nu sunt publice, ci conduc la analize și cercetări care fundamentează, 
la nivel de școală, local sau național, decizii de politici publice în domeniul educației.  

Corelat cu autonomia, o caracteristică a educației estoniene este aceea de a transfera nivelul de 
responsabilitate asupra calității educației la nivelul fiecărei instituții educaționale și la nivelul fiecărui 
angajat (manager/profesor). Astfel, deși există responsabili și responsabilități la nivelul autorităților locale 
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pentru educație, nu există inspectorate școlare, iar încrederea în profesionalismul resursei umane este 
elementul cheie și există un nivel redus de monitorizare și control externe asupra procesului educațional. 
Responsabilitatea deciziilor în sistemul de educație are un palier național, prin ministerul de resort, care 
stabilește principiile de organizare, funcționare și finanțare ale sistemului, curriculum național și deține 
pârghii prin care asigură calitatea și evaluarea școlilor (autorizare/ acreditare). La nivel local, autoritățile 
răspund de educația timpurie (creșe și grădinițe). La nivelul școlii, structurile manageriale au autonomie în 
selectarea resursei umane, organizarea procesului educațional și modul de utilizare a bugetelor alocate. La 
nivelul cadrelor didactice, aceștia decid asupra resurselor educaționale pe care le utilizează și asupra 
metodelor. Sprijinul statului și al comunității locale pentru educație se extinde și după școală. Estonia are 
un întreg sistem de școli de hobby și activități de tineret (o moștenire a sistemului sovietic) la care copiii 
pot participa. De fapt, elevii primesc finanțare din partea municipalității pentru a participa la cel puțin o 
activitate afterschool pe săptămână. 

Școlile respectă cadrul curriculumului național care pune accentul pe limbă, matematică și știință, dar 
sprijină și alte aspecte ale dezvoltării. S-a convenit asupra rezultatelor de bază pe care trebuie să le aibă un 
elev, dar fiecare școală și profesor pot decide cu privire la modul în care ating obiectivele. 

 Școlile trebuie să furnizeze un număr minim de ore de curs pe subiectele stabilite, dar au și o anumită 
libertate de alegere, se pot axa pe arte, tehnologie sau științe naturale. Ca rezultat, unii studenți ar putea 
ajunge să aibă mai multe ore de matematică și știință, altii mai multe ore de artă și limbă. Cu toate acestea, 
în medie, elevii estonieni prezintă în continuare performanțe înalte. 

Deși profesorii din Estonia sunt în vârstă și au salarii mici, raportează mai mult timp pentru predare 
și învățare decât multe alte țări. 

Elevii estonieni au o performanță constantă, în ciuda îmbătrânirii populației care predă în învățământ 
și a dificultăților de a atrage noi cadre didactice. De fapt, aproape jumătate dintre profesorii estonieni au 
peste 50 de ani, iar profesorii estonieni au unele dintre cele mai scăzute salarii din țările OCDE. 

Adunând materiale pentru studiul caracteristicilor sistemului de educație estonian, concluzia la care 
am ajuns este că performanța în educația din Estonia este datorată (și) faptului că profesorul vrea să poată, 
este încurajat să vrea și, astfel, poate, fără ajutorul inspectoratelor școlare sau al Ministerului Educației. 
Același principiu este transferat și elevului.  
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ȘCOALA DE ACASA: INVAȚARE, FORMARE, SENSIBILIZARE  

 
PROF. OLARIU OANA 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,IULIU MOLDOVAN’’- ARAD 
 
Titlul activității: Scaunul cu trei picioare 
Tipul activității: Educație pentru artă, dezvoltare personală 
Numărul de participanți la activitate: 17 
Efectivul de elevi: 21 (clasa a XI- a) 
Numărul cadrelor didactice: 1 
Materiale necesare: poem ,,Capriciu’’ de Marin Sorescu, Dicționar de simboluri, Jean 

Chevalier, Alain Gheerbrant 
Sursele online utilizate:  
https://www.poezie.ro/index.php/poetry/109874/Capriciu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oOVnoS3nkAI 
 
https://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/semnificatia-cifrei-3-considerata-cifra-perfecta-

intelesul-religios-diferite-culturi-1_558c15c5cfbe376e359a89f3/index.html 
 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scaune 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2LDmiu7z0Nw 
 
Desfășurarea activității: Abordarea transdisciplinară a temei s- a realizat prin conexarea conceptelor 

literare cu aspecte din alte domenii ale cunoașterii (matematică, istorie, filozofie, artă, tâmplărie). ,,Lectura- 
drum prin text’’ face apel la povestea scaunului cu trei picioare, la semnificația cifrei 3 și a scaunului, 
respectiv la valorile fundamentale la care trimite acest obiect de mobilier tradițional. Scenariul didactic a 
urmărit următorii pași: imersiune în subiect prin circumscrierea simbolisticii ,,lemnului’’, lectura model a 
poemului și reacția subiectivă la text, relectura și analiza fină a discursului liric prin identificarea cuvintelor- 
cheie, a imaginilor poetice, a construcției de tip neomodernist, conturarea mesajului global și a sugestiilor 
oferite de titlu pornind de la definiția simplă a cuvântului ,,capriciu’’. 

Feedback:  
• răspunsurile subiective ale elevilor oferite în timp real (elevii Gurban Alexandru, Ghiurțu Melisa, 

Bodor Robert, Aron Ioan) ; 
• realizarea unui cvintet ca sinteză a ideilor esențiale din lecție, respectiv ca reflecție asupra 

problemelor discutate (eleva Pataș Raluca); 
• reconstruirea poemului printr- o hartă interpretativă (elevul Severin Andrei); 
• modalități de integrare a acestui obiect de mobilier în designul modern (elevii Leric Alexandru, 

Cleuța Casian). 
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• Poezie 
• Matematică 
• Filosofie 
• Istorie 
• Artă 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROFESOR: OLARU GABRIEL - AUREL 

UNITATEA DE INVAȚAMANT: LICEUL TEHNOLOGIC ”DOBROGEA”, 
CASTELU 

 
Dacă înainte de pandemie, în cadrul învățământului preuniversitar, instruirea online venea ca o 

completare a educației tradiționale, prin utilizarea tehnicilor moderne și a tehnologiei în scopul atingerii 
unui nivel superior al procesului de predare-învățare-evaluare, acum aceasta a înlocuit total tehnicile de 
predare clasice. 

Mutarea orelor în mediul online vine cu o serie de avantaje, dar și dezavantaje, în condițiile în care 
țara noastră este codașă la utilizarea instrumentelor online în cadrul orelor de predare – învățare. 

 
Avantajele școlii online:  
 Prin susținerea cursurilor online se pot micșora costurile legate de plata utilităților din instituțiile 

de învățământ, cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice, precum și ale elevilor, precum și a 
cheltuielilor aferente multiplicării fișelor de lucru sau a testelor de evaluare. 

 Datorită accesibilității și flexibilității platformelor educaționale, cursurile și resursele atașate 
acestora pot fi accesate de oriunde, oricând 

 Cursurile în format electronic nu se concentrează pe procesul de învățare în sine, ci pe nevoile 
elevilor. Asta înseamnă că elevul poate învăța în ritmul lui, la momentul ales de acesta, fără a fi presat de 
timp  

 Utilizarea softurilor online permite monitorizarea și evaluarea, manuală sau automată, a 
rezultatelor obținute de elevi și progresul acestora pe perioada cursurilor 

 Elevii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 
(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai 
puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop 

 Se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică 
 Se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee 
 Părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi 

la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza sisteme 
de catalog online); 

 Elevii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru nu 
se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  

 Elevii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, deoarece, lucrând de acasă, au toate 
caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei; 

 Se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 
(adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 

 
Dezavantajele școlii online: 
 Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient 

de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); 
 Lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente.Acasă există acces la toate 

resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea descoperite 
și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea; 
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 Mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar „școlarizarea” 
acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare persoană în parte;  

 Lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 
copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace; 

 Lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 
profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc; 

 Mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, 
unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți 
elevi este extrem de dificil; 

 Presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 
tehnologie (dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar majoritatea 
nu!);  

 Se interacționează mai greu între elev și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva; 

 Elevii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 
online, o problemă majoră a vremurilor actuale.  
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PROGRAMUL “ȘCOALA ALTFEL, DE ACASA” 

 
COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU 

CLASA A IX A  
PROF. DIRIGINTE: OLTEAN FINICA 

 
GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a IX a  
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 30.03-03.04.2020 
SCOPUL: 
 Activitățile vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, familiale nivelul cooperării, nivelul 

comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: 
• Procesul de învăţare prin joc; 
• Participarea elevilor la alegerea activităţilor şi a jocurilor împreună cu părinții, frații, bunicii; 
• Organizarea adecvată a activităților de petrecere a timpului liber în familie;  
• Stimularea şi dezvoltarea relațiilor familiale 
Propunerile făcute urmăresc (obiectivele urmărite): 
• Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară (in familie). 
• Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;  
• Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 
• Atitudinile elevilor, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm); 
• Maniera de relaţionare cu ceilalti membrii ai familiei( plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, 

tensionare, plăcere, participare totală , etc.); 
• Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 
 Evaluarea:  
• Fotografii, postere, desene, PPT-uri.  
• Dosar cu lucrările elevilor . 
 

DATA DENUMIREA  ACTIVITĂȚII 

 
LOCUL  

DESFĂȘURĂRII 
 

PARTICIPANȚI 

LUNI 
30.03. 
2020 

 
4h 

Activități de petrecere a timpului liber în 
familie  

a ) activități de curățenie, organizarea 
cărtilor în bibliotecă, igienizarea și 
curățarea spațiilor din casă, aranjarea 
hainelor în dulap etc). 
b) activități de grădinărit pentru cei care 
lociuesc la casă.    
 

 Acasă, în 
mijlocul familiei 

Elevii clasei a IX a, 
împreună cu 

părinții și bunicii 
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MARTI 
31.03 
2020 

 
4h 

Arborele genealogic (arborele vieții) . 
Se propun următoarele materiale 
(resurse): albume de familie, poze, 
telefon/tableta, calculator, foaie cartonată, 
carioci colorate, lipici etc. 
 

Acasă, în 
mijlocul familiei 
 

Elevii clasei a IX a, 
împreună cu 
parinții și bunicii, 
rude (prin 
comunicare 
telefonică  sau cu 
ajutorul mediului 
online). 

 

MIERCURI 
01.04.2020 

 
4h 

ACTIVITATE  RECREATIVĂ  
 
Jocurile de societate: sah, țintar 
(moara),monopoly, scrabble, table, alte 
jocuri în familie etc. 

Acasă, în 
mijlocul familiei 
 

Elevii clasei a IX a , 
împreună cu 
părinții și bunicii 

 

JOI 
02.04.2020 

 
4h 
 

LECTURA ÎN FAMILIE  
 
(SĂ LECTURĂM ÎMPREUNĂ !) 
 
 Cărți recomandate: Viktor  Frankl - 
,,Omul în căutarea sensului vieții” și  
Herman Hesse -,,Jocul cu mărgelele  de 
sticlă ’’.  
 
 
 

Acasă, alături de 
familie  Elevi, părinți 

VINERI 
03.04.2020 

 
4h 

ACTIVITATE  IN BUCĂTĂRIE (garaj, 
depozit etc.) 

 

  Pentru fete: ajutor în prepararea meselor 
zilnice , a produselor culinare,  dulciurilor, 
salatelor de fructe etc.  

Pentru băieți: curățenie în garaj, aranjarea 
rafturilor în cămară etc. 

 Acasă, împreună 
cu mama sau 
bunica  

Elevii clasei a IXa, 
împreună cu tații 
sau mămicile . 
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SISTEMUL DE INVAȚAMANT DIN FRANȚA  

 
PROF. OLTEANU ADRIAN 

ŞCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE PITEȘTI 
 
 Realitatea economică globală este marcată de o serie de dezvoltări care cu siguranță vor fi amplificate 

în anii ce vor veni și care vor genera reacții declanșate de dorința de îmbunătățire permanentă a stilului de 
viață în societatea umană. În acest context, printre alte domenii importante ale activității umane, serviciile 
publice ne vor transforma stilul de viață. 

 Se știe că omul nu este și nu poate fi produsul unei singure instituții de învățămînt, el se formează, 
în timp, sub influența familiei, a școlii și a mediului social. Acesta trebuie să- și potențeze eforturile și 
acțiunile, orientându-se constant, prin forme și metode de educație specifice, pentru atingerea obiectivelor 
propuse. Astfel trebuie să existe un sistem educațional bine pus la punct care să asigure dezvoltarea continuă 
și nestingherită a oricărui individ. 

 Sistemul educațional francez are la bază mari principii inspirate din cele care au stat la baza 
Revoluției de la 1789, din legile votate între 1881 și 1889 și din Constituția din 4 octombrie 1958: 
,,organizarea învățământului public obligatoriu gratuit și laic, la toate nivelurile este o datorie a statului.” 

 Sistemul de învățământ francez este foarte bine centralizat, organizat și ramificat. El este divizat în 
trei stadii diferite: învățământul primar, învățământul secundar și învățământul superior. 

 Invățământul primar (grădinița) este pentru copii cu vârste cuprinse între 3- 6. Astfel în Franța copiii 
încep școala foarte timpuriu, la vârsta de 3 ani când majoritatea părinților își trimit copiii la grădiniță 
(maternelle), unde aceștia petrec 2 sau 3 ani. Ultimul an de grădiniță (grupa mare- grande section) reprezintă 
un pas important în procesul educațional, deoarece este anul în care copiii încep să învețe să citească. 

 După grădiniță, copiii merg la școala primară care durează 5 ani (de la 6- 7 ani până la 10- 11 ani). 
Aici, în primul an numit curs pregătitor ei învață să scrie și își dezvoltă abilitățile de citire. Ca și în alte 
sisteme educaționale asemănătoare celui francez, în școala primară elevii au de obicei un singur învățător 
care predă întregul curriculum. In limba franceză, învățătorul din școala primară este numit professeur sau 
instituteur/ institutrice. 

 Invățământul secundar francez este împărțit în două școli: colegiul între vârsta de 11- 15 ani (4 ani 
după terminarea școlii primare) și liceul între 15- 18 ani (3 ani după terminarea colegiului). Terminarea 
studiilor secundare se termină cu examenul de bacalaureat care are origine franceză, fiind introdus în 
sistemul educațional de către Napoleon. Bacalaureatul este diploma de sfârșit de liceu care ajută absolvenții 
să intre la universități sau la cursuri specializate. Examenul final de bacalaureat este foarte important pentru 
studenții francezi. Este un examen riguros, fără variante multiple de întrebări: acesta include o fază scrisă 
și una orală, fiecare cu mai multe subiecte. Examenul durează de la două până la patru zile.  

 Educația superioară în Franța este caracterizată printr- un sistem dual: studiile se fac în universități 
la care participă un număr mare de studenți și alte instituții de educație superioară profesionale cu reguli de 
admitere selective. Programul universităților sunt în general concentrate asupra cercetării și aplicațiilor sale 
practice. 

 Franța este țara cu o mare varietate geografică, fiind un cadru ideal de experimentare a ideilor noi 
pentru studenții amatori de aventuri din toată lumea. In munți se poate schia iarna, plajele Mediteranei sunt 
atractive vara, iar zonele deluroase oferă faimoasele regiuni viticole. Multe școli în Franța combină 
cursurile de fiecare zi cu activități diferite, cum ar fi sporturile și inițierea în arta culinară. 
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  ȘCOALA DE ACASA 
 -INVAȚAMANTUL ONLINE- 

 
PROFESORI: FUCIU DIANA FLORENTINA 

 OLTEANU ALINA ROXANA 
 
În zilele de azi, totul incepe sa ia o alta intorsatura si vietile noastre devin haotice, din ce in ce mai 

greu de controlat. Tehnologia ocupa un rol primordial, azi, si in educatie. Aceasta reprezinta arta dezvoltarii 
unei fiinte umane inca din primii ani de viata, inflorind pe zi ce trece si devinind miraculoasa in momentul 
in care toata energia benefica ia forma dorita, cea a succesului. Dreptul la educatie este unul dintre cele 
primordiale, copiii bucurandu-se de avantajele acestuia in fiecare zi prin participarea la orele de curs si la 
diferite activitati effectuate cu ajutorul cadrelor didactice. 

Educatia online este cunoscuta drept o alta forma de invatare, una mai complexa si dificila. Inca din 
zorii zilei, atat profesorii cat si elevii se trezesc cu gandul ca o noua zi le sta in cale impreuna cu tehnologia 
avansata si uneori, greu de patruns. Posibilitatile multor copii de a efectua temele in sistemul online sunt 
reduse, resursele fiind limitate. Acomodarea este cea mai grea parte a intreg procesului, deoarece copiii nu 
au dexteritatea necesara pentru a lucra in fata unui ecran neinsufletit, unde predomina o tastatura 
plictisitoare si un ecran obositor prin ochii lor vesnic sclipitori. O alta provocare este cea data de problemele 
tehnice care pot aparea in timpul unui examen sustinut online. Elevii trebuie sa acceseze anumite platforme 
pentru a putea lua parte la o lectie, in acest caz, intervenind dificultati. Este posibil sa se ceara instalarea 
unui anumit program care nu este disponibil pentru toti elevii, acestia atingand o stare de furie care duce la 
un comportament neadecvat. Consecinta acestui proces este o minte haotica intr-un trup activ de copil care 
si-ar dori sa duca totul la capat cu succes. 

 Mai mult decat atat, comunicarea dintre copii este redusa, aceasta provocand mari lipsuri in randul 
lor. Ei uita sa isi exprime sentimentele si de asemenea, le este mai dificil sa vorbeasca si sa rezolve o disputa 
fata in fata, incercand sa ocoleasca subiectul princincipal care ar putea fi unul mediator. In plus, atentia 
profesorului nu este egal distribuita catre elevi. Unii dintre ei au nevoie de informatii suplimentare pentru 
o mai buna intelegere si aprofundare a lectiei predate. Acestia pot simti nevoia de o atentie sporita din 
partea profesorului, fapt care le poate afecta increderea in propriile forte. De asemenea, sanatatea poate fi 
afectata daca timpul petrecut in fata ecranelor este de o lunga durata, acest efect observandu-se atat in randul 
profesorilor cat si in cel al elevilor. 

Pe de alta parte, exista o multitudine de beneficii a sistemului online. Luand in considerare vremurile 
in care traim si in care gandurile sunt cele care ne guverneaza, totul este posibil prin intermediul cuvantului 
magic si cel mai des auzit: tehnologie. Cu ajutorul participarii online la cursuri, elevii au un program 
flexibil. Acestia isi pot organiza timpul intr-un mod favorabil pentru ei, observand ca pot lucra la orice ora 
doresc. Este cunoscut drept un avantaj al acestui sistem de invatare, faptul ca fiecare elev se poate concentra 
singur in camera sa, intr-un mod individual. Emotiile care pot fi cauzate din frica de a nu esua in fata altor 
persoane sau dificultatile de comunicare in prezenta altora, sunt reduse prin intermediul ecranului care 
desparte interactiunea directa dintre indivizi. Este bine de stiut ca activitatea online a elevilor nu poate fi 
neaparat desfasurata intre patru pereti ai unei caere, variantele fiind multiple. Copilul isi poate organiza 
propriul coltisor creative intr-un loc din gradina sa unde isi poate pregati activitatea online intr-un mod 
relaxant, departe de posomoratul birou din camera lui. De asemenea, elevul invata sa aprecieze din ce in ce 
mai mult timpul, valorificandu-l, deoarece este singurul care poate sa isi controleze in totalitate modul de 
lucru. Acesta poate sa dedice mai mult timp invatatului, deoarece nu mai este preocupat cu mijloacele de 
transport care necesita timp sau pur si simplu, cu drumul pana la scoala.  

Scoala de acasa reprezinta: o noua educatie fara frontiere, o provocare pentru cadrele didactice si 
pentru elevi si o noua cale spre viitor. 
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EXPERIENȚE DESPRE ȘCOALA ON- LINE  

 
PROF. INV. PRIMAR MUREȘAN DELIA- MIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU ” CLUJ- NAPOCA 
 
Întreruperea activității școlare, datorită pandemiei de Coronavirus din luna martie 2020, a determinat 

cadrele didactice să apeleze la activitatea on- line pentru a continua pregătirea elevilor. S- a conturat, în 
acest sens, ” o școală altfel ” decât cea tradițională, mai puțin utilizată de elevii ciclului primar până la acel 
moment.  

Școala s- a reconfigurat, lecțiile și procesul de predare-învățare- evaluare s- au adaptat noilor 
provocări ale tehnologiei deoarece între noi profesorii și elevi a intervenit ecranul calculatorului și un alt 
mod de interacțiune.  

 Ministerul Educației și Cercetării a pus la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor numeroase resurse 
necesare continuării învăţării în mediul on-line. 

Învățarea umană este o activitate complexă greu de realizat de unul singur, fiind necesară prezența 
unui profesor și a grupului de colegi, mai ales în ciclul primar. Dar, învățământul cu ajutorul platformelor 
de învățare este un ajutor binevenit dacă îl putem face cu pricepere. 

Trecerea de la învățarea față- în- față cu elevii clasei I, la care mi- am desfășurat activitatea în acest 
an școlar, nu a fost ușoară pentru copii, datorită vârstei lor și a faptului că încă nu erau familiarizați cu 
utilizarea noilor tehnologii, dar și pentru mine a fost o provocare care a implicat reconsiderarea felului în 
care eram obișnuită să interacționez cu elevii, ba chiar cu părinții acestora. 

Desigur, am utilizat mai multe mijloace tehnologice de interacțiune: de la simpla comunicare pe 
grupurile WhatApp și Messinger la mijloace mai complexe precum ZOOM, platform ADSERVIO și cea 
video cu elevii.  

Pentru început, am avut o bună comunicare cu părinții elevilor și am stabilit orarul zilnic de lucru. 
Aceștia au sprijinit copiii să intre pe platformă, mai ales pe ZOOM, ei fiind neștiutori la introducerea ID- 
ului și a parolei necesare în acest scop. Pot afirma că am beneficiat de sprijinul lor în această direcție, iar 
elevii și- au format abilități de lucru în acest sens ghidați fiind de părinți. Am constatat că unii părinți au 
rămas alături de ei în timpul lecțiilor susținute, prilej cu care au avut ocazia de a observa direct modul în 
care se comportă elevii de 6- 7 ani la activitate, cum răspund la sarcinile didactice, felul în care prelucrez 
eu cunoștințele, la ce nivel de performanță sunt proprii copii comparativ cu alții din cadrul colectivului.  

Deoarece timpul de lucru a fost limitat la 30 de minute ( pe ZOOM ) și uneori se întrerupea 
conexiunea am întâmpinat și dificultăți în detalierea unor conținuturi și de aceea am recurs la platforma 
Adservio unde am încărcat fișe de lucru suplimentare, iar elevii au încărcat temele de casă să le corectez. 

Pot susține că elevii au fost curioși și încântați în legătură cu acest mod de învățare, dar el a decurs 
mai greu decât lecțiile de la clasă, uneori nu erau suficient de atenți pe tot parcursul interacțiunii directe 
părându- li- se greu să rămână concentrați atâta timp. Pentru mine a fost dificil să deduc emoțiile lor și 
comunicarea nonverbală. Tot ei au afirmat că munca pe platformă le- a plăcut deoarece nu a trebuit să se 
trezească mai repede pentru a ajunge la școală, că lecțiile au durat mai puțin decât cele din timpul 
programului școlar, dar și faptul că nu le-a plăcut că nu și- au întâlnit colegii și pe profesori.  

În concluzie, pot spune că educația on- line a ridicat și o serie de probleme. 
Trecerea de la învățarea față în față la învățarea on-line nu a fost ușoară nici pentru profesori, nici 

pentru elevi, reprezentând o provocare tocmai pentru că implica o reconsiderare a modului în care eram 
obișnuiți să interacționăm.  
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Atitudinea elevilor față de această formă de învățare a fost una pozitivă, mai ales că a implicat 
folosirea dispozitivelor electronice cu care ei sunt familiarizați. (cu excepţia celor din clasele mici). 
Prezența lor la aceste activități a fost apropiată de 100%, ținând cont și de condițiile excepționale în care se 
aflau – izolaţi la domiciliu.  

 Din punctul de vedere al cadrelor didactice, părerile sunt destul de divizate. Unii înțeleg rostul și 
utilitatea acestor activități, reușind să valorifice potențialul acestei forme de învățare, precum și profesori 
care consideră că nu este o formă veritabilă prin care pot să-și manifeste potențialul de educare a elevilor. 
Ținând cont și de feedback-ul cadrelor didactice, al elevilor și al părinților, învătarea on- line poate suferi 
îmbunătățiri în sensul unei abordări mai unitare. 

Dintre programele de predare on-line, fiecare profesor, a ales pe cea care a considerat-o mai eficientă 
şi mai accesibilă pentru elevii.  

Dacă se va dori ca sistemul de învățământ on-line să devină unul permanent, acesta are nevoie de o 
continuă perfecţionare pentru a fi eficientizat şi a fi eliminate problemele cu care se confruntă, deoarece 
acesta nu este o simplă problemă de asigurare a legăturii on-line, ci presupune o nouă definire a relaţiei 
cadru didactic-elev. 

Din ordinul emis de ministrul educaţiei a rezultat faptul că învăţământul online are un caracter 
provizoriu şi se va termina odată cu reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitățile de 
învățământ. Faţă de acest caracter provizoriu se poate considera că acestea au fost organizate şi desfăşurate 
cu succes. Acest succes s-a datorat în mod special preocupării cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor 
acestora pentru punerea în practică. 

Sistemul de învățământ preuniversitar prin învăţare on-line poate rămâne o soluție alternativă, un 
ajutor, deoarece ea nu va putea înlocui sistemul de învățământ clasic.  

 Pot afirma că sistemul de învățământ prin învăţare on-line şi-a atins scopul asigurând finalizarea 
anului şcolar 2019-2020. 
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AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE E-LEARNING 

 
NICOLESCU IULIANA SIMONA 

LICEUL TEHNOLOGIC DRAGANEȘTI-OLT 
 
Faţă de sistemul tradiţional de învăţământ, e-learning-ul prezintă numeroase avantaje: accesibilitate, 

flexibilitate, confortabilitate, utilizatorul putând hotărî singur, data şi ora la care se implică în activitatea de 
instruire dar și multe altele care derivă din acestea cum ar fi:  independenţa geografică, mobilitatea – ai 
acces la materialele educationale oriunde; accesibilitate online – nu există dependenţă de timp; prezentare 
concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;  individualizarea procesului de învăţare – fiecare instruit are 
un ritm şi stil propriu de asimilare şi se bazează pe un anume tip de memorie în procesul de învăţare 
(auditivă sau vizuală), parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, controlându-şi rapid 
progresele; metode pedagogice diverse – parcurgerea materialelor didactice, realizarea proiectelor, 
evaluarea online şi certificarea programului ; administrarea online – utilizarea sistemelor e-learning necesită 
asigurarea securităţii utilizatorilor, înregistrarea acestora, monitorizarea studenţilor şi a serviciilor oferite 
în reţea;  costuri reduse de distribuţie – software-ul educaţional sau soluţiile electronice de învăţare nu sunt 
ieftine. Totuşi, costurile lor sunt mai reduse decât cele implicate de o sesiune de învăţare “clasică”, deoarece 
sunt eliminate cheltuielile de deplasare, închirierea spaţiilor pentru cursuri, cazarea şi masa 
subiecţilor;  timp redus de studiu – pe care il poti face fara a renunta la o slujba sau alte activitati; interacţiuni 
sincrone şi asincrone – cele două tipuri de interacţiuni dintre instructori şi instruiţi se pot completa; 
tehnologii dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, şi evaluări formative şi 
sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatorii cei mai avizaţi; dacă 
învăţământul tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat pe subiecte; într-o clasă 
virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri diferite, neglijând graniţele spaţiale.  

Dezavantajele educaţiei de tip e-learning sunt: rata mare de abandon a studenţilor – acest tip de 
educaţie la distanţă necesită eforturi consistente şi susţinute din partea tuturor participanţilor la procesul 
instrucţional. Studenţii trebuie să fie extrem de motivaţi, altfel se instalează fenomenul de abandon şcolar 
care este mult mai frecvent în educaţia la distanţă decât în învăţământul tradiţional.   După studiile făcute 
de Rovai, există câţiva factori care pot influenţa abandonul şcolar şi care pot fi exploataţi pentru a limita 
această tendinţă: prezenta (sala virtuala); egalitatea (instructorul trebuie sa fie prezent si pentru altii); 
grupuri de lucru cât mai mici ( pentru o mai buna împărţire a sarcinilor şi activităţilor); stilul de predare şi 
gradul de însuşire (cursuri online specifice acestui tip de educaţie şi care să se adapteze cunoştinţelor 
subiecţilor); necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor. În cele mai multe cazuri instalarea 
unui sistem elearning presupune instalarea de aplicaţii sau medii adiţionale care presupun cunoştinţe tehnice 
suplimentare. Pentru a minimiza acest dezavantaj, clientul poate folosi un browser web. Există cazuri în 
care această abordare nu este posibilă. În acest caz este necesară modularizarea aplicaţiei, realizarea unui 
kit de instalare şi a unui ghid al utilizatorului. În cazul în care sistemul prezintă o multitudine de funcţiuni 
care nu sunt modularizate, utilizatorul are reţinere în utilizarea acestora şi, în consecinţă, este diminuată 
eficienţa sistemului în sine; costuri mari pentru proiectare şi întreţinere (cheltuieli cu tehnologia, 
transmiterea informaţilor în reţea, întreţinerea echipamentului, producerea materialelor necesare). 
Comparativ, însă, cu toate costurile pe care le implică procesul educaţional clasic, acestea sunt net mai 
mici. 

Cu toate aceste dezavantaje sau limitări, experienţa platformelor e-learning deja funcţionale a 
demonstrat faptul că participanţii la educaţie prin intermediul noilor tehnologii e-learning se familiarizează 
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în scurt timp cu mediul virtual şi intră relativ repede în ritmul natural al transmiterii şi, respectiv, însuşirii 
de cunoştinţe prin acest modern şi eficient tip de educație. 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning  
O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, 

elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini 
și a spori livrarea și managementul educațional. 

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 
– Autentificare 
– Generarea de conținut 
– Vizualizarea conținutului 
– Diferite medii cu un profesor / tutore 
– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 
– Raportul activităților întreprinse de către elev 
– Instrumentele de evaluare 
Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 
*sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional 
*asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare 

la distanţă. 
Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, 

precum: 
Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 
Centrare pe elev/participant 
Elevii pot colabora și învăța împreună 
Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 
Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă 
Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 
Materialele pot fi personalizate 
Posibilitatea modificării informației difuzate 
Accesibilitate, comfort, flexibilitate 
Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 
Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 
Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 
Costuri reduse de distribuție a materialelor 
Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă 
Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional 
Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri 

efectuate de către elevi 
Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației 

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule 
Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi 
Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 
Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional 
Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă performanță 

în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice 
Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 
Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 
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Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 
Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 
Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, 

însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului 
de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au 
oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea 
platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu 
exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele 
virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru 
a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 
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ŞCOALA ONLINE 
PROVOCARE ŞI OPORTUNITATE 

 
PROF. OLTEANU CORINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 SIBIU 
 
În contextul actual am fost nevoiţi nu doar sa lucrăm online, ci şi să livrăm lecţiile sau să comunicăm 

online cu elevii. Această situaţie a constituit o adevărată provocare în condiţiile în care eram obişnuiţi să 
ne întâlnim cu elevii faţă în faţă şi, cu siguranţă, a fost un pas brusc, cu totul neaşteptat.  

Deşi au apărut multe instrumente, cursuri şi tehnici în spaţiul virtual, acestea sunt dificil de accesat 
datorită lipsei sau insuficientei dezvoltări a unor competenţe pentru dobândirea unor abilităţi tehnice 
imperativ necesare profesorilor pentru a planifica, a crea şi a livra lecţiile la distanţă sau pentru a evalua 
elevii. Din păcate, această experienţă online, a scos la iveală şi alte deficienţe dintre care se pot aminti: 

- lipsa sau instabilitatea conexiunii la internet (imposibilitatea ca uneori atât profesorii, cât şi elevii 
să fie conectaţi în acelaşi timp); 

- lipsa dispozitivelor sau numărul insuficient de dispozitive în familie; 
- dificultatea de a crea peste noapte conţinut educaţional şi lecţii valoroase; 
- managementul eronat al timpului (crearea de conţinut, sesiunile live cu elevii, evaluarea şi 

comunicarea cu părinţii ocupă tot timpul); 
- necentralizarea resurselor digitale cu adevarat utile şi integrarea acestora în ciclul planificare-

predare-evaluare; 
- echipamente inadecvate din punct de vedere tehnic atât în rândul profesorilor, cât şi al elevilor. 
Iată, cum virtualul, care mai alaltăieri era blamat, a devenit „noul real”, chiar dacă la viteze diferite 

pentru fiecare din noi, punându-şi amprenta tot mai mare în majoritatea segmentelor vieţii cotidiene, 
investindu-se mult: timp, bani şi de ce nu emoţii. 

Pe de altă parte, şcoala de acasă oferă multe oportunităţi, îți dă prilejul să explorezi noi moduri de 
învățare. Varianta clasică de predare – învățare – evaluare a putut fi înlocuită prin abordarea temelor dintr-
o altă perspectivă având la dispoziţie o varietate de mijloace mult mai atractive: blog-uri de învăţare, mai 
multe componente multimedia - grafică, animaţii 3D, jocuri interactive, filme documentare, etc.  

În ceea ce priveşte elevii, o parte dintre ei s-au simțit ca în vacanță. Şi-au lăsat probabil teancul de 
teme adunat pe ultima sută de metri. Alții au profitat de perioadă ca să recupereze serialele și cărțile de care 
nu au avut timp. Și, probabil cei mai puțini, și-au format un program de lucru zilnic pentru a ține pasul cu 
materia. 

Pe unii elevi şcoala online i-a eliberat de monotonia aceluiași program zilnic, având libertatea de a-şi 
organiza singuri programul de studiu astfel, rezolvându-şi sarcinile mai eficient și cu mai mult drag în 
intimitatea, liniştea şi confortul de acasă, fără presiunea socială care apare inevitabil, când se împarte acelaşi 
spaţiu cu atâţia colegi de clasă, ceea ce, reprezintă o modalitate de lucru chiar binevenită.  

Se ştie că, adesea, efectivul şcolar este supradimensionat. Prin urmare, este destul de dificil ca toți 
elevii să aibă șansa să participe activ şi constant la fiecare oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de 
agitată, mai ales în pauze.  

Pentru introvertiți e un adevărat consum de energie să petreacă ore întregi într-o încăpere cu atâtea 
persoane, şi, vrând-nevrând să trebuiască să socializeze. Școala online aduce cu sine un avantaj pentru 
aceşti, din acest punct de vedere. 

Totodată, utilizarea diferitelor tehnologii, a permis dobândirea nu numai de informaţii despre ceea ce 
se învaţă şi menţinerea conexiunii cu şcoala, cât şi de cunoştinţe suplimentare şi abilităţi legate de utilizarea 
instrumentelor digitale, elevii având posibilitatea de a atinge, menține sau chiar depăşi nivelul de pregătire. 

Cu toate acestea, părerea majorităţii cadrelor didactice este aceea că, indiferent de resurse, de 
implicarea elevilor și a profesorilor „învățământul virtual nu poate și nu va putea înlocui învățământul față 
în față niciodată. El este doar o soluție de moment”.  

Iată opinia președinteleui Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop, întrebat ce viitor întrevede 
educației la distanță: "Eu privesc această soluție ca o soluție de avarie necesară în aceste momente când 
nu ne putem vedea față în față cu elevii noștri și cu studenții noștri, dar nu e vorba de o soluție pe termen 
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lung. Școala, de când s-a organizat ea mai bine, de la greci și de la romani, presupune prezența 
învățătorului, a profesorului, față în față cu cei cărora le este destinat mesajul școlii.  

Prin urmare, nu cred că este o soluție de permanentizat. Nu cred că se va impune,  
s-ar putea întâmpla să fie folosită soluția mai mult decât până în prezent - pentru că învățământ la 

distanță există și acum în școală superioară românească și internațională - 
 s-ar putea întâmpla ca unii să o prefere, dar, repet, rămân la opinia că învățământul clasic, față în 

față cu privirea elevului în ochii profesorului, cu emoția pe care o transmite profesorul, nu pot fi înlocuite 
cu nimic. Mesajul omenesc se face de la om la om."  

Esența învățământului este deci comunicarea profesorului cu elevul, menţinerea interesului, a 
curiozității constante a acestuia ori toate acestea sunt posibile prin efortul pe care îl face cadrul didactic 
prin limbaj, mimică, gesturi, prin entuziasmul de care dă dovadă în timpul lecției, pe când tehnologia nu 
permite această legătură directă şi reală cu elevii, ceea ce constituie indubitabil un mare minus în sistemul 
şcolii online.  
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ŞCOALA DE ACASĂ SI INVĂŢĂMANTUL ON-LINE 

 

 PROF. OLTEANU DIANA GABRIELA- BUZAU 
 

Cu toții traversăm o perioadă dificilă, nemaiintalnita și cu siguranță nimeni nu a fost 100% pregătit 

pentru provocările din domeniul educației. De aceea, consider că împărtășirea de bune practici poate fi 

valoroasă în aceste momente.  

Consider ca misiunea mea ca profesor de limba franceză este acela de a-mi incuraja elevii să inveţe 

cat mai bine o limbă străină pentru a reuṣi în viitor ṣi a se integra in sanul comunităţii europene, pentru a 

face faţă cu succes tuturor provocărilor. Avem datoria morală ṣi profesională de a ne organiza activităţile 

astfel incat să formăm elevi care să fie capabili: 

- Să-ṣi cunoască propria valoare; 

- Să comunice eficient cu ceilalţi; 

- Să –ṣi planifice sarcini ṣi să le indeplinească; 

- Să gandească independent; 

- Să incerce permanent să se autodepăṣească. 

De cand s –a trecut la invăţarea on-line, un accent deosebit l-am pus pe competenţa digitală care, 

alături de celelalte competenţe cheie, recomandate de Consiliul Europei si Parlamentul European au reuṣit 

să atragă ṣi mai mult elevii mei spre invaţarea ṣi aprofundarea limbii lui Molière. 

Prin utilizarea platformei G-suite (G- meet pt intalnirile zilnice cu elevii, cat si G- classroom pentru 

teme), s- a creat o frumoasaă conexiune cu elevii care m -a ajutat să –I redescopăr pe unii dintre ei. 

In fiecare zi, am pregătit lecţiile on line cu mare drag, elevii bucurandu- se de o mare divesitate de 

materiale, adapatate in functie de nivelul fiecărei clase ṣi de nevoile lor. 

Dacă la cei de liceu de un mare succes s- au bucurat siturile :www.enseigner.tv5monde.com sau 

https://fr.lyricstraining.com/ la cei mici, de gimnaziu, aplicaţiile Kahoot, Mentimeter sau exerciţiile 

interactive de pe www.learningapps.com sau www.bonjourdefrance.com, i-au facut sa indrăgească si mai 

mult acest obiect.  

Toate aceste aplicatii digitale au devenit cu ușurință familiare elevilor pentru că ele răspund 

interesului crescut al copiilor pentru activităţi informatizate, contribuind la dezvoltarea creativității, a 

încrederii în forţele proprii, oferind o mai mare libertate copilului, capacităţilor sale de expresie.  
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ACTIVITATE ONLINE - ȘCOALA DE ACASĂ 

- EXEMPLU DE BUNA PRACTICA - 
 

 PROF. INV. PRIMAR, OMILESCU MIRELA-COSMINA 
 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 

 
Clasa: a III-a 
Disciplina: Matematică 
Titlul activității: Elemente de geometrie- recapitulare 
Materiale necesare: telefon mobil, laptop, tabletă, etc. cu conexiune la INTERNET, manual de 

matematică, caiet, instrumente de scris, paie de plastic sau de hârtie, plastilină, bețe frigărui, făină, apă, 
jeleuri. 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
1. https://www.youtube.com/watch?v=HQFRKdUUm5g 
2. https://learningapps.org/display?v=pzy25igwk20 
 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
Activitatea s-a desfășurat on-line, prin intermediul unei aplicații destinate conferințelor video. Au 

avut loc discuții pentru reactualizarea cunoștințelor referitoare la elementele de geometrie studiate, scop în 
care elevii au urmărit un material video distribuit cu ajutorul funcției Share Screen (link nr. 1). Am rezolvat 
împreună exerciții practice din manualul de matematică. Ca activitate individuală desfășurată după 
încheierea conferinței video, elevii au realizat un corp geometric, la alegere, folosind diverse materiale 
(paie, bețe de frigărui, plastilină, jeleuri), iar în final au rezolvat un exercițiu-joc cu rol de fixare a 
cunoștințelor (link nr. 2).  

 
Rezolvarea sarcinilor de lucru mi-au fost trimise prin intermediul unei aplicații de mesagerie pe 

telefonul mobil, iar eu le-am oferit copiilor feedback individual. Aceștia au avut posibilitatea de a-mi adresa 
întrebări suplimentare pe grupul online al clasei sau telefonic. Majoritatea elevilor s-au implicat în 
activitate, unii dintre aceștia realizând în totalitate activitățile propuse. De asemenea, se remarcă o 
participare activă și din partea părinților, constând în facilitarea accesului la materialele video și 
transmiterea fotografiilor cu lucrările realizate.  

 
Dintre problemele întâmpinate aș aminti lipsa suportului tehnic pentru vizionarea materialelor în 

condiții optime, la dimensiuni mai mari (unii elevi le-au accesat de pe telefonul mobil al părinților).  
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ȘCOALA DE ACASA 

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE INVAȚARII ONLINE 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR: ONEA ELENA-ALEXANDRA 
 
De-a lungul timpului sistemul de învățământ românesc a suferit foarte multe modificări, a trecut prin 

reforme și schimbări majore, a cunoscut suișuri și coborâșuri, fiind criticat, dar și lăudat de experții în 
domeniu sau de oamenii de rând din țară și din străinătate. Cu toate acestea, nicio schimbare și nicio 
provocare nu a avut un impact mai mare decât nevoia de a face învățământ de la distanță ca urmare a 
închiderii școlilor în urma pandemiei globale de Covid19 din anul 2020. Astfel, de la mic la mare, de la 
preșcolari, la părinți și profesori, ne-am văzut nevoiți să facem online ceea ce cândva făceam față în față, 
în clasă: jocuri distractive, activități și lecții interesante, lecturi după imagini, jocuri didactice, discuții și 
convorbiri. 

Cu toate că a venit ca o obligativitate și o nevoie imediată, învățarea de la distanță s-a transformat 
încet, încet în normalitate, fiind acum practicată de majoritatea resurselor umane implicate în educație. 
Aceasta a scos la iveală numeroase avantaje și dezavantaje la care probabil nu ne-am fi gândit sau, cel puțin, 
nu le-am fi perceput atât de clar și intens. 

Întrucât acestea au fost cele care au survenit primele odată cu mutarea învățării în mediul online, voi 
aduce în discuție câteva din dezavantajele învățării online: 

- situația materială și personală precară a unora dintre elevi, care provin din medii dezavantajate și 
care, neavând acces la resurse media sau neavând părinți capabili să-i ajute, nu pot participa la orele online.  

- lipsa laturii socio-afective și a conexiunii fizice directe dintre profesori și elevi, care face mediul 
învățării mai distant, mai „rece”, mai lipsit de afecțiune. 

- imposibilitatea angrenării copiilor în activități care necesită prezență fizică, care antrenează spiritul 
competitiv. 

- captarea și menținerea atenției se realizează cu mai mare dificultate, unul dintre motive fiind acela 
că elevii nu se află într-un mediu educațional care stimulează învățarea. Chiar dacă casa sau camera lor se 
oferă toată baza materială de care au nevoie, acestea nu pot fi comparate cu sala de clasă, al cărei scop 
exclusiv este desfășurarea actului instructiv-educativ. 

- oboseala provocată de petrecerea unui timp îndelungat în fața ecranului, fapt ce poate atrage după 
sine și numeroase afecțiuni sau poate contribui la accentuarea unora deja existente (vedere precară, spre 
exemplu.) 

- evaluarea nu mai poate fi la fel de riguroasă și nici nu poate fi dirijată în totalitate. 
La fel ca in viața cotidiană, în care încercâm să vedem și „binele din rău”, învățământul online a scos 

la iveală și câteva avantaje, care arată că această alternativă nu este imposibil de realizat și poate avea efecte 
pozitive: 

- în primul rând, trebuie subliniat faptul că elevii din zilele noastre sunt nativi digitali. Acest fapt a 
facilitat foarte mult procesul adaptării de la tradițional la virtual, întrucât cei mici au avut deja deprinderile 
de bază în ceea ce privește folosirea calculatorului. 

- prin folosirea unor aplicații uzuale, a unor site-uri sau chiar jocuri video deja cunoscute de copii, s-
a demonstrat că acestea pot fi folosite și pentru a învăța, pentru a descoperi lucruri noi și a dobândi 
cunoștințe, și nu doar pentru a socializa, a „pierde timpul” sau a se juca. 

- este o experiență inedită atât pentru copii, cât și pentru profesori, datorită noutății. 
- învățarea de acasă întărește relația dintre copil și părinte și implică mai mult părinții în educația 

copilului, ceea ce poate aduce numeroase beneficii, mai ales afectiv-emoționale pentru cei mici. 
- învățarea de acasă a stimulat atât creativitatea profesorilor cât și pe cea a copiilor. 
„Lupta” dintre avantaje și dezavantaje poate continua la nesfârșit și dinamica ei se poate modifica în 

funcție de diferiți factori. Ceea ce consider necesar de menționat este faptul că indiferent de plusurile sau 
minusurile acestei realități, învățarea online este una dintre cele mai mari provocări prin care a trecut 
sistemul de învățământ românesc. Chiar și după reluarea cursurilor fizice, aceasta nu va rămâne uitată, ci 
va continua să fie parte integrantă a învățării. 
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

 
PROF. ONIGA CAMELIA MIHAELA,  

COLEGIUL TEHNIC ,,APULUM” ALBA IULIA 
 
De-a lungul timpului, teoreticieni, actori educaționali, cercetători s-au implicat direct în procesul de 

învățământ evidențiind rolul educației în dezvoltarea și progresul unei societăți. Transformările suferite, fie 
ele de natură socială, economice, politice sau culturale au generat dezvoltarea și modificarea sistemelor 
educative, contribuind pe plan european la atragerea atenției asupra ameliorării formării cadrelor didactice.  

În perioada premergătoare vacanței de Paști, organizarea ad-hoc a educației la distanță s-a realizat 
prin utilizarea aplicațiilor de transmitere a mesajelor scrise sau a imaginilor prin WhatsApp, convorbiri 
telefonice directe între cadrele didactice și elevi, acolo unde nu permite tehnologia sau din cauza condițiilor 
financiare precare, accesarea diferitelor site-uri cu conținut educațional, dar și platformele care permit 
organizarea conținutului educațional într-un format dedicat acestui mod de interacțiuni în procesul 
educațional cum ar fi moodle, Google Classroom, sau platformele care permit conferințe video cu un număr 
ridicat de utilizatori Webex sau Zoom. Este evident că în această perioadă dificilă pentru toți, nu numai 
pentru sistemul de învățământ s-a obiectat faptul că accesul la educație a fost limitat aceasta fiind una dintre 
provocările fundamentale ale sistemului de învățământ românesc. O altă provocare se referă la 
competențele digitale și la trecerea la sistemul online de predare -învățare, apoi condițiile sanitare din 
unitățile școlare din România mai precis inexistența grupurilor sanitare în incinta școlilor. 
Supraaglomerarea unităților școlare reprezintă o altă provocare majoră pentru implementarea unor măsuri 
care să prevină răspândirea SARS–CoV–2. Odată instaurat acest regim pandemic, țările europene au decis 
ca măsură de precauție închiderea școlilor, încercând astfel stoparea răspândirii bolii, continuarea activității 
având loc în cele mai multe cazuri exclusiv online. Au fost cazuri când școlile au fost închise pe termen 
nedefinit, altele au preconizat această închidere până la finalul lunii aprilie, altele până în prima parte a lunii 
mai sau chiar la mijlocul acesteia. Suedia și Islanda s-au dovedit a fi țările care au păstrat școlile primare și 
gimnaziale deschise la o capacitate redusă. Astfel, în scurt timp în Uniunea Europeană și în alte state 
afectate de pandemie, anul școlar continuă online, activitățile educaționale fiind adaptate acestui mediu de 
transmitere a informației. Soluţiile propuse de elevi pentru depăşirea acestei situaţii inedite se referă la 
programa școlară care ar trebui să găsească modalități de atragere fără a-i transforma în enciclopedii pe 
două picioare. Manualele perimate, care nu sunt actualizate la perioada în care trăim, materiile inutile, teoria 
multă în detrimentul practicii sunt printre neajunsurile, punctele slabe menționate ale sistemului de 
învățământ autohton. De asemenea, rata de învățare scăzută se datorează faptului că 94 % din informaţia 
primită de-a lungul şcolii se pierde, se uită, aspect susținut de profesorul Florin Colceag care e de părere că 
informațiile se retin în proporție de 95% dacă copiii învață unii de la alții, 85% dacă dezbat, dacă fac 
experimente, reţin enorm, cam 75%. 60-65% reţin dacă au materiale audio-vizual complexe în care 
să vadă şi exemplele referitor la ce au primit ca informaţie. Dacă li se predă, reţin cam 30% din 
informaţie, dacă li se citeşte, reţin 10%., iar dacă, nu li se oferă niciun comentariu având doar cartea în faţă 
reţin 5%.  

Dacă pe hârtie totul arată bine, în realitate, problemele educaţiei din România sunt multe şi... grave! 
În Legea Educaţiei, la articolul 2, se vorbeşte mult şi frumos despre importanţa şcolii. ,,Idealul educațional 
al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea 
personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și 
dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă 
în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.” (Legea Educației Nationale, Art. 
2, alin. 3).  

Nu de puține ori s-a dovedit că sistemul de învățământ are o mulțime de neajunsuri: nu pregătește 
elevi pentru piața muncii, nici pentru viață, nu crește valori și nici competențe. Experţii în educaţie susţin 
că pentru a deveni performant, învăţământul românesc ar putea prelua elemente din sisteme care şi-
au dovedit deja succesul, aşa cum sunt cele din Finlanda, Germania sau Japonia. Până să ajungem la 
nivelul lor avem de străbătut o cale lungă atâta timp cât trei din zece şcoli nu sunt dotate corespunzător, 
bibliotecile şcolilor nu dispun de cărţi noi, iar în sălile de curs predarea se face în faţa a 30-35 de copii. 
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Am văzut că într-un timp foarte scurt lucrurile au luat o altă întorsătură, de exemplu, în cazul elevilor 
la bacalaureat au fost echivalate competențele digitale, lingvistice, lucru care i-au avantajat pe de o parte 
deoarece i-au scutit de emoțiile examenelor orale, dar pe de altă parte prin echivalare au pierdut cei care nu 
prea au depus efort în primii trei ani de liceu cunoscându-se faptul că între 5 și 6, 99 se echivalează cu 
utilizator mediu, între 7 și 8, 49 se echivalează cu utilizator avansat, iar utilizatorul experimentat se 
încadrează între 8, 50 și 10. Prin urmare, s-a constatat importanța mediilor din anii anteriori și faptul că ar 
fi bine ca elevii să conștientizeze că totul trebuie tratat cu seriozitate, că ceea ce azi ți se pare lipsit de 
importanță, mâine s-ar putea întoarce în defavoarea ta. Acest lucru s-a constatat la nivel mondial atâta 
vreme cât foarte multe țări conform ultimelor date comunicate de președinția croată a Consiliului Uniunii 
Europene, au ales să susțină examenul de bacalaureat (Croația, Cipru, Bulgaria, Austria, Germania, Grecia, 
Polonia, Portugalia, Irlanda, România) chiar dacă s-a speculat la un moment dat faptul că ar fi posibil sa se 
înghețe anul școlar ceea ce ar fi fost o idee absurdă, inutilă și catastrofală. 

Așadar, acest an școlar a fost o piatră de încercare pentru elevi, profesori, părinți atâta vreme cât 
fiecare dintre noi a trebuit să ne adaptăm din mers la situații inedite, mă refer la purtarea măștilor la cursuri, 
examene, predarea online, susținerea examenelor prin respectarea regulilor de distanțare socială ca să nu 
mai vorbim de faptul că la nivelul unităților de învățământ, directorii au trebuit să elaboreze proceduri 
interne pentru a putea să- și desfășoare anumite examene, activități (de exemplu, cursurile de pregătire cu 
elevii claselor a VIII- a și a XII-a în vederea susținerii optime a examenelor naționale, organizarea probei 
lingvistice la clasele a V-a intensiv, acolo unde era cazul și unde numărul elevilor a depășit numărul de 
elevi prevăzut în planul de școlarizare, etc.). În acest sens, zicala ,,niciodată nu știi ce îti rezervă viitorul” 
s-a dovedit a fi cât se poate de valabilă și de actuală și aș mai completa spunând că trebuie să fim tot timpul 
pregătiți de schimbare, receptivi la elementul de noutate, însă am văzut că oricât ne considerăm de evoluați 
și de tehnologizați totul poate dispărea într-o secundă iar noi suntem doar niște bieți actori pe scena efemeră 
a vieții sau dacă recurgem la cuvintele poetului romantic Eminescu ,,alte măști, aceeași piesă”. 
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ȘCOALA ON-LINE 

 
PROF. ONIȘOR ANDREA 

LIC. TEORETIC „SAMUIL MICU” 
SĂRMAȘU, JUDEȚUL MUREȘ 

 
Pandemia de COVID 19 a schimbat în mod semnificativ societatea umană, fie si doar temporar, 

reducând interacțiunile la un nivel strict necesar, lucru de neimaginat la începutul anului. Oamenii stau în 
case în marea lor majoritate, se feresc unii de alții, iar viața socială și activitățile și le-au transferat on-line. 
Virtualul pare a deveni noul real în multe din segmentele vieții de zi cu zi. Pare a se întrezări o lume nouă, 
iar o latura a acestei lumi posibile este și educația, transferată în zilele pandemiei pe platformele on-line. 
Profesori, elevi și părinți încearcă un nou tip de socializare și de interacțiune, pentru a duce școala mai 
departe. Pentru unii mai greu, pentru alții ușor, pentru unii aproape imposibil atât din punct de vedere 
financiar, cât și din punct de vedere tehnic, pentru alții o nimica toată, lucrurile merg înainte într-un deja 
devenit noul firesc.  

Profesorii din România au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important 
elevilor: învățarea continuă dincolo de școală, continuă acasă, utilizându-se instrumente online 
accesibile tuturor. În general, atitudinea elevilor față de această formă de învățare a fost una pozitivă, mai 
ales că implica folosirea dispozitivelor electronice cu care ei sunt foarte familiarizați. Nu toți elevii au 
mijloacele necesare pentru a participa la orele online, așa cum nu toți elevii se raportează responsabil la 
actul de învățare, fie on-line, fie față în față. 

Peste 900.000 de copii înscriși în învățământul preuniversitar din România, adică 32%, nu dispun de 
un dispozitiv (calculator, laptop, tabletă, smartphone) care să poate fi utilizat pentru școala on-line. Astfel, 
prezența elevilor care provin din mediile defavorizate la orele organizate on-line a fost parțială sau deloc. 
Părinții au fost stresați pentru că au fost obligați să rămână acasă din cauza pandemiei și să preia astfel o 
parte din sarcina și din responsabilitățile școlii. Au realizat și au conștientizat complexitatea și dificultatea 
muncii educatorului, învățătorului și a profesorului. Au realizat că învățământul este o activitate complicată 
și că problema nu era la școală, ci, cel puțin în parte, chiar la ei și la copiii lor. Și, mai ales, au realizat că 
nu sunt pregătiți și nu se pricep să gestioneze această aventură a cunoașterii umane numită învățare. 

Și profesorii au fost stresați pentru că unii dintre ei au fost nepregătiți pentru acest tip de învățare, 
confuzi și nemotivați. Obligați să iasa din zona de confort, din rutina școlii tradiționale și să pătrundă într-
o zona necunoscută a erei digitale, trăiesc momentul adevărului. Un profesor nu poate să se transforme 
peste noapte într-un profesor digital după o carieră la clasa reală, cu bănci în care elevii socializează 
nemijlocit, interacționează multiplu, învață. Aceștia au propriul lor univers în care se simt confortabil și 
datorită cadrului didactic care le insuflă siguranță, încredere, îi asistă, îi ghidează, îi ocretește. Întâlnirile pe 
Zoom sau Skype oferă o altă lume, una virtuală, cu totul diferită față de cea din școala tradițională. Prin 
urmare, profesorul școlii tradiționale nu este un profesor digital, după cum nici o lecție tradițională 
înregistrată și transmisă pe internet nu asigură prin ea însăși învățarea on-line. 

Școala trebuie să promoveze și să organizeze o învățare solidă, temeinică și de esență, să formeze 
caractere puternice, atât în spațiul real, cât și în cel virtual pentru că „idealul educaţional al şcolii româneşti 
constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii 
autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea 
personală.” Școala trebuie să dezvolte elevilor anumite abilități necesare omului pentru a putea duce o viață 
la un nivel de calitate acceptabil, pentru a se dezvolta și a menține relații normale cu ceilalți, pentru a-și 
realiza scopurile propuse într-o anume perioadă de viață și pentru a face față diferitelor dificultăți: abilitățile 
de comunicare, abilitățile sociale, abilitățile de management al învățării și informațiilor, abilitățile de 
autocunoaștere, abilitățile de autoîngrijire, abilitățile cognitive și abilitățile practice. 

În concluzie, confruntarea cu o situație complicată nu trebuie să însemne renunțarea de la obligațiile 
din fișa postului, nici pentru profesori, nici pentru elevi, și, nici într-un caz renunțarea la calitate în educație. 
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 ȘCOALA ON- LINE- O ALTFEL DE ȘCOALĂ  

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ONIȘOR RODICA 

 G. P. N. VALEA LARGA- MUREȘ 
 
„Un singur lucru este cert: totul trece. Un singur lucru este constant: schimbarea. Un singur lucru 

există: clipa de față.” SOCRATE 
 În anul școlar care tocmai s- a încheiat, milioane de copii din întreaga lume au învățat în fața 

calculatoarelor. Alte milioane de profesori au căutat cele mai bune strategii pe care să le adapteze 
momentului și să le deruleze în beneficiul copiilor. A fost cu totul diferit față de tot ceea ce știam, credeam 
și mai ales speram. Ne- am trezit în față cu un ocean de necunoscute pe care a trebuit să vâslim pentru a 
ajunge la un țărm care să ne ofere cât de cât stabilitate și satisfacție. Ne- am reinventat într- un timp foarte 
scurt și foarte tulbure. Am fost și suntem înaintea vremurilor. 

 Cum ne- am desfășurat activitatea didactică on- line dacă acest lucru nu a fost posibil în anumite 
zone din mediul rural? Am păstrat legătura cu părinții/ copiii( telefon, email, facebook etc. ) folosind orice 
variantă care ne- a stat la îndemână pentru a face ca grădinița să nu stea pe loc, iar preșcolarii să știe/ să 
simtă că ne pasă cu adevărat de ei și că, fără ei, noi nu existăm. 

 Nu am avut activități de joc didactic, predare, evaluare în această perioadă. Copiii au avut nevoie de 
activități de recreere, de suport emoțional și social, jocuri, povești, poezioare, cântecele, teatru de păpuși, 
treburi casnice. Am gândit varianta optimă raportându- ne și adaptându- ne la nevoile comunității și la 
nivelul colectivului de copii. Noi, cei de la grădiniță, nu suntem școală, noi suntem emoție, bucurie, stare 
de bine și sprijin. 

 Perioada de izolare pe care am traversat- o a fost una complicată. Pentru mulți copii și părinți această 
izolare a însemnat chiar izolare și lipsuri materiale și pentru care grija nu a fost legată de tehnologie, ci de 
o preocupare reală de a pune o pâine pe masă sau de a lupta cu boala pe un pat de spital. Cu înțelepciune, 
creativitate și răbdare am ieșit cu bine din această perioadă pe care am privit- o ca fiind una de revalorizare 
și reumanizare a actului didactic. Tot ce deja am văzut și am simțit până acum, ceea ce am făcut noi cu 
preșcolarii în această perioadă a avut alte valențe: mai umane, mai aplicate, mai de suflet. 

 În această perioadă am înțeles că schimbarea te poate lua oricând prin surprindere, nu- ți lasă timp 
de pregătire. Trebuie să te adaptezi și să te inventezi, să ai capacitatea de a căuta soluții și a depăși probleme. 
Am realizat că tehnologia face parte din noi. Important este să nu ne lăsăm copleșiți de puterea ei, să o 
folosim în favoarea noastră și să o transformăm într- o oportunitate de avansare intelectuală. Computerele 
nu vor putea înlocui niciodată profesorii, educatorii, dar îi pot asista, susține pentru un impact valoros 
asupra rezultatelor învățării. Am învățat să lucrăm în echipă( profesori- părinți- copii), să împărtășim și să 
generăm idei, am învățat să apreciem interacțiunea reală, față în față. 

 Educația on- line, dincolo de orice, este o modalitate relativ nouă de educație. Trebuie să facem 
propriile cercetări, să găsim cele mai potrivite metode și tehnici de lucru și să avem curajul să facem saltul 
spre schimbare. 
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ȘCOALA ON LINE, ÎN DIRECT, DIN SUFRAGERIA MEA 

 

CLAUDIA DANIELA ONIȚA, PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11, ORADEA 
 

Foarte multe situații noi, cărora a trebuit să le facem față și să ne obișnuim cu ele din mers. Am 

început această perioadă cu neliniște și fără așteptări, cu speranța că vom trece cu bine și viața își va relua 

cursul firesc. 

Ca întotdeauna, orice situație are avantaje și dezavantaje specifice. Așa au stat lucrurile și cu perioada 

de izolare. La început mi-am dedicat foarte mult timp copiilor mei, între care este o diferență de vârstă 

relativ mare. Am discutat cu fiica mea despre lucrarea ei de licență, de unde nu prea aveam informații: cum 

se va desfășura, cât și dacă se vor amâna examenele etc. Cu fiul meu, care are 12 ani, m-am uitat la seriale 

pe Netflix, cât nu am văzut până acum toată viața. Cu unele din clasele mele am continuat să ma întâlnesc 

pe Zoom și tare mă bucuram când elevii așteptau întâlnirile noastre on line. Ne-am făcut grupuri de 

Whatsapp, în afară de cel oficial, al clasei, unde am continuat proiectele începute: concursuri, proiecte 

etwinning etc. Am avut oarecum inspirația să particip în această perioada la multe webinarii, cursuri sau 

conferințe on line, în ideea că era și un moment prielnic dezvoltării mele profesionale. În 19 martie, am 

participat la un webinar organizat de Artico, Chișinău despre platforme de învățare la distanță (Zoom și 

Google Classroom). Apoi, în vacanța de Paște (6-13 aprilie) am mai găsit un curs, care de asemenea mi-a 

fost de un adevărat folos pentru activitatea on line la clasă: ”Profesor în online”, furnizat de Digital Nation. 

La întoarcerea la predare devenită obligatorie din 22 aprilie, școala la care predau a optat pentru o altă 

platformă: Microsoft Teams. Mă bucur sincer că am învățat să lucrez pe aceste platforme. Ca profesor de 

limba engleză, am apelat la site-uri pe care le știam, dar pe care în această perioadă le-am folosit frecvent: 

British Council, Liveworksheets, Dream English Kids, Chu Chu TV, Super Simple Songs, The Singing 

Walrus etc. 

Problema este acum că devreme ce nu sunt clar stabilite ”regulile jocului în mediul online”, după 

două săptămâni, copiii au început să se plictisească. Noi ne străduim să ne facem lecțiile cât mai interesante, 

dar jocurile lor sunt, oricât ne-am strădui noi, mai atractive decât școala online. Astfel că, adesea ne lovim 

de situația când elevii ”apar”prezenți la oră, dar ei nu au camera pornită, iar microfonul se presupune că 

este pornit și oprit atunci când li se cere. În realitate, ei sunt implicați în jocurile lor online. 

 Există avantajul lecțiilor în ambientul tău safe și comod de acasă, atât pentru elev cât și pentru 

profesor, dar după un timp, faptul că in dormitor este un copil la lecții, într-o altă cameră, celălalt cere de 

asemenea să nu fie deranjat, tu îți pregătești și susții lecțiile cum poți... și nici nu ai satisfacția că ora ți-a 

reușit așa cum ți-ai propus. Cel puțin de 30 de ori într-o oră ai rostit întrebarea: ” Alex, ești? Sofia, ești?”, 
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apoi: ”... pornește-ți microfonul, te rog” și răspunsul era că nu se poate, ”mi-a picat netul” etc, dar realitatea 

este de fapt... o mare necunoscută.  

Tot un neant este și problema viitorului. Oare vom reveni în ”real life” la școală în septembrie, ori 

vom fi nevoiți să trecem iar în online? Părerea mea este că va trebui să ne obișnuim să trăim cu acest virus. 

Personal, agreez sistemul suedez, doar că noi, ca societate, nu am ajuns încă la gradul lor de simț civic și 

responsabilitate. Cu cât vom accentua nevoia de siguranță pentru copiii/elevii noștri, cu atât vom 

experimenta mai puțin. Viața în general impune riscuri, pe care fiecare dintre noi ni le asumăm mai mult 

sau mai puțin. Eu prefer să risc. Poate nu e corect, da, adevărul este adesea relativ, dar eu cred că va fi 

nevoie în septembrie să se ia o decizie: vrem un plus de învățare și inovare sau un plus de siguranță, vrem 

să fim tot mai înapoiați, dar mai în siguranță, sau mai în față, riscând. Asemenea unui copil de 2-3 ani care 

învață să meargă și mama, tata sau bunica este mereu în spatele lui, ca acesta să nu care cumva să cadă. 

Altfel: cade, se ridică, dar învață din propria lui experiență. Sper să învățăm să respectăm reguli, pentru a 

ne proteja fiecare pe noi înșine și pe cei din jurul nostru. Apoi mai sper să învățăm să facem școală nouă în 

condiții noi.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. OPREA DORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”IULIU MANIU”, CAREI, SATU MARE 
 
MOTO: Educația este știința de a asculta aproape orice fel de spuse fără a-ți pierde stăpânirea, sau 

încrederea în tine însuți. (Winston Churchill) 
 
 Datorită acestei pandemii, care a pus stăpânire pe tot globul, începând cu data de 11 martie 2020, 

Ministerul Educației și Cercetării a luat decizia de a suspenda cursurile față - în - față. Drept urmare, pentru 
continuarea învățării și funcționării școlilor, sistemul de învățământ  

s-a orientat către practici noi de comunicare și de cooperare. 
 Activitatea online are, pe lângă avantajele evidente, limite în relaționarea profesor – elev. Are însă 

și limite, care au un impact negativ asupra învățării eficiente, deoarece o importantă latură a activității 
didactice față - în - față nu se poate face virtual. Chiar dacă profesorul își cunoaște foarte bine clasa și elevii 
și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de 
predare online, prin consiliere individuală. Am observat că este foarte dificilă interacțiunea personalizată 
cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, deoarece profesorul este urmărit online de o 
clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. 

 Această metodă de a preda claselor online este bună doar în ideea de a menține legătura cu elevii și 
de a consolida materia predată în această perioadă în care școala este închisă. Crearea unei lecții online este 
mult mai dificilă decât cea care presupune prezența fizică în clasă. Pentru pregătirea orelor online trebuie 
să ai mai multe soluții de rezervă, deoarece ar putea să apară vreo problemă tehnică și ceva să nu meargă, 
și atunci trebuie să apelezi la altă soluție. Profesorul trebuie să fie mult mai concret în explicații, iar ulterior, 
când apar întrebări ale elevilor trebuie să fie foarte atent să nu se creeze haos.  

 Pe de altă parte, am descoperit, că unii elevi mai emotivi și care participau mai puțin la ore, au fost 
mai spontani și mai motivați în spațiul online. Platformele educaționale online, facilitează comunicarea în 
timp real între profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este percepută ca fiind 
oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real, iar 
pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, că 
poți fi auzit de oricine(nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, ii determină pe 
profesori să construiască un discurs corect și fluid.  

 Atât eu, cât și o impresionantă parte dintre colegii mei, pe perioada suspendării cursurilor, am folosit 
următoarele resurse: Zoom, Google Classroom, WhatsApp, Fecebook, Messenger. Cei care am utilizat mai 
mult platforma Google Classroom, am consumat foarte mult timp pentru realizarea materialelor pe care le-
am postat elevilor pe platformă (prezentări ppt, fișe de lucru, fișe de documentare, teste de evaluare, etc.). 
Până la urmă ne-am descurcat toți destul de bine și am reușit să parcurgem cu bine programa școlară, 
urmând ca la toamnă, în anul școlar următor să mai aprofundăm puțin materia predată. Sperăm ca totul să 
fie bine și elevii noștri să nu aibă de suferit. 

 Cu toate acestea, referitor la conținutul educațional predat, fiind la începutul utilizării tehnologiei în 
educație, multe dintre cadrele didactice demonstrează că tehnologia este considerată mai degrabă un 
intermediar, și nu un cadru de prelucrare a informației didactice într-un nou format, operație ce presupune 
o serie de competențe suplimentare de convertire didactică. 

 Am observat că prin educația ”la distanță” mai degrabă se poate orienta procesul de auto-învățare la 
elevi, se pot discuta teme de lucru pentru acasă, se pot administra testări, decât să se realizeze predarea, în 
adevăratul sens al cuvântului, a unor cunoștințe inedite, de aplicare a teoriei în raport cu practica. 

 Învățământul online poate exclude categorii de elevi, cum ar fi elevii cu nevoi speciale, cu dificultăți 
de învățare, ne-școlarizați, etc. 

 Învățarea virtuală devine mai costisitoare financiar și mai cronofagă din perspectiva pregătirii și 
livrării acesteia, de către profesor, din perspectiva proiectivă, tehnică și didactică. Profesorii sugerează că 
pregătirea lor trebuie orientată în viitor nu numai spre conținuturile de învățare, ci și spre noile tehnologii 
în perspectiva integrării acestora, în cunoștință de cauză și cu folos, în procesul de învățare.  
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 De asemenea este necesară reorganizarea curriculumului și a modului în care situațiile educative de 
tip ”instruire asistată de calculator” sunt susținute, promovate, monitorizate și recompensate. Este necesară 
asigurarea accesului echitabil la resurse și instrumente digitale cu plus valoare pentru învățare, dedicate 
fiecărei categorii de beneficiari ai educației, fiecărei discipline. Pentru aceasta MEC ar trebui să pună la 
dispoziția cadrelor didactice un portal gratuit, care să fie o garanție a accesului la produsele de calitate și la 
suport de specialitate profesionist. 

 Este nevoie de facilitarea dezvoltării profesionale continue pentru toate cadrele didactice și de 
finanțarea școlilor în vederea dezvoltării instituționale și de crearea unei infrastructuri online performante. 
Trebuie încurajată colaborarea între cadrele didactice din școală și a schimbului de idei și resurse privind 
modalitățile de realizare a activităților de educație la distanță.  

Profesorii trebuie să aibă mai multă încredere în propriile competențe pedagogice și în valoarea 
acestora pentru proiectarea activităților de învățare la distanță, cum ar fi de exemplu, revizuirea planificării 
în funcție de nivelul propriei clase și posibilitățile elevilor, centrarea pe esențial, pe aspectele semnificative 
din curriculumul prescris, realizarea unei distincții între ceea ce rămâne de făcut în sala de clasă. Un alt 
exemplu ar fi: pentru fiecare situație educativă, estimarea și precizarea duratei, evidențierea competențelor 
specifice vizate, oferirea de suport (indicații complete pentru realizarea sarcinilor de lucru, precizarea 
manierei de comunicare de către elevi a rezultatului activității) și feedback pentru temele trimise. 
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EDUCATIA IN ERA DIGITALA 

 
 PROF. OPREA ELENA, SCOALA GIMNAZIALA NR 33, GALATI 

 
 Sistemul de educatie romanesc, asa cum este cunoscut pana in prezent, s-a dovedit brusc a fi unul 

invechit, desuet, departe de tiparele moderne. Am fost nevoiti sa facem fata unei provocari la care nu ne-
am fi gandit niciodata pana acum. Si am inteles ca se poate si altfel. Cred ca a sosit momentul sa marcam 
o evolutie semnificativa si sa transformam invatamantul nostru intr-unul modern, conform cu standardele 
lumii in care incercam sa ne integram. In acest sens, scoala online trebuie sa reprezinte (si reprezinta cu 
siguranta) cel mai mare pas facut in educatia contemporana.. Scoala online aduce schimbarea majora ce 
deschide oportunitati tuturor celor care vor sa invete, sa progreseze, sa se autodisciplineze. 

 Sunt multe avantaje intr-un sistem educational online, dar imi voi indrepta atentia, in cele ce urmeaza, 
doar asupra catorva dintre ele. 

 Mai intai putem vorbi despre libertatea optiunii, pentru ca iti poti indrepta atentia spre ceea ce doresti 
sa inveti. Cunostintele cat mai variate si cat mai bogate vin odata cu un simplu “click”, o cautare pe 
GOOGLE, cand gasesti cursurile dorite de acasa. Esti liber sa alegi domeniul cere te intereseaza si sa stii 
cat mai multe despre el. 

 Apoi mentionam confortul. Este lucru stiut ca studiul intr-un mediu confortabil aduce beneficii. 
Dispare obligatia frecventarii cursurilor si a timpului petrecut pe scaun cateva ore la scoala. O lectura 
confortabila te ajuta sa iti indrepti atentia doar spre ceea ce te intereseaza. 

 Nu este de omis nici faptul ca frecventarea unor cursuri online inseamna beneficii si pentru CV-ul 
personal deoarece ele denota preocuparea pentru auto-depasire si interes pentru cunoastere si bineinteles 
prezenta abilitatilor digitale. In era calculatoarelor, abilitatile digitale sunt un mare plus personal. 

 In alta ordine de idei, programul propriu de studiu in conformitate cu nevoile individuale reprezinta 
un alt avantaj al scolii de acasa. In plus se poate vorbi si de un hobby, o activitate de timp liber, pe care ti-
l poti permite atunci cand stii sa organizezi timpul propriu.Altfel spus, scoala online adduce libertate pe 
mai multe niveluri. 

 Sa nu uitam nici costurile reduse, intrucat scoala online inseamna un numar mai mic de carti de citit 
(deci mai putine carti de cumparat), cheltuieli reduse din transportul pana la scoala si inapoi si nu numai. 
Pentru cei care locuiesc in zone indepartate, in sate mici, izolate, pentru care drumul pana la scoala chiar 
reprezinta o provocare zi de zi. online inseamna ca profesorul ofera elevilor resurse ce pot fi accesate usor 
si rapid, de acasa, doar cu o simpla apasare de buton.  

 As aminti, nu in ultimul rand, testarea online care aduce beneficii. Testele decurg usor si ofera timp 
de logare si de rezolvare. Eficienta testelor online se dovedeste cu prisosinta in viteza de aflare a notelor 
obtinute si mai ales in faptul ca ele puncteaza itemii la care elevul are lacune si astfel profesorul identifica 
mai usor notiunile pe care trebuie sa insiste pentru a-l ajuta pe elevul sau. Asta ca sa nu mai vorbim de 
factorul psihologic- elevii nu mai sunt stresati, emotionati, tensionati, asa cum se intampla in sala de curs. 
La scoala am observat mereu o agitatie generala, o emotie continua inainte de teste. Testele online ofera 
relaxare si din acest punct de vedere. 

 Cred - si sper sa fiu in asentimentul celor multi care afirma- ca scoala online este o mare alternativa. 
Ea dezvolta autodisciplina, concentrarea, canalizeaza elevul pe un drum conform abiliatatilor proprii. Si 
vorbind de abilitati, sa nu uitam ca in era informationala actuala, abilitatile digitale sunt fundamentale. 
Desigur, invatamantul online are si multe dezavantaje. Scoala de acasa nu este intotdeauna cea mai fericita 
alegere. Dar… acesta este un alt subiect. 

 Stim ca studiul online este o noutate si multi sunt reticenti la nou. Mai suntem constienti de faptul ca 
scoala online nu va inlocui complet sistemul educational traditional. Dar dincolo de orice, invatarea este un 
proces continuu pe care il putem sprijini cu instrumente online accesibile tuturor. La toate se adauga 
determinare, dorinta de progress si indemnul ca elevii sa invete si sa lucreze independent 

 Este timpul sa formam tineri inteligenti, independenti, cu initiativa si curaj care sa faca fata cerintelor 
societatii actuale. Este timpul sa dezvoltam abilitatile native ale fiecaruia, sa punem accent pe lucrul la care 
fiecare se pricepe cel mai bine. Doar asa vom face pasi inainte spre civilizatie!  

 

581



 

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL  

"ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA!” 

 

PROF. LRO, OPREA EUGENIA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA “PROF. ION IONITA” BURIAS, ILFOV 
 

Noutatea situaţiei, dificultatea şi rapiditatea adaptării la susţinerea cursurilor în online au făcut ca atât 

profesorii cât şi părinţii să treacă prin emoţii grele. 

Cu siguranţă că pentru toţi a fost o perioadă grea. Nu ne-am adaptat uşor, dar am reuşit să depăşim 

situaţia. 

Cei mai îngrijoraţi au fost părinţii copiilor care urma să dea examen, dar cadrele didactice le-au oferit 

sprijinul emoţional în această perioada ghidându-i pe drumul bun, oferindu-le resurse care sa-i ajute pe 

copii să se pregătească eficient pentru examene. 

În altă ordine de idei, cadrele didactice pot reinterpreta pozitiv situaţia suspendării cursurilor, 

încurajând părinţii copiilor cu lacune în învăţare să îi ajute pe aceştia să recupereze materia printr-un 

program personalizat iar pe cei cu rezultate bune la şcoală să se pregătească la nivel mai ridicat. 

Dacă această perioadă de cursuri în care elevii au stat acasă nu a fost tratată ca o vacanță, atunci 

vorbim de educație la distanță, cu două aspecte de rezolvat – comunicarea și conținutul. „Comunicarea” ar 

trebui să înlocuiască atât comunicarea față-în-față unidirecțională (prezentarea informației, transmiterea de 

sarcini de lucru) cât și o dimensiune interactivă a comunicării didactice (feedback, explicații personalizate, 

lucru colaborativ profesor-elev și elev-elev). 

O modalitate de comunicare simplă și directă e necesară (fie și pentru un anunț sau pentru instrucțiuni 

de conectare la ceva pregătit). 

Indiferent de tabăra în care ne-am aflat, am avut uneori nevoie de răbdare şi înţelegere în această 

perioadă. Sunt atât de multe aspecte pe care nu le putem controla în această perioadă, încât ne simţim 

confuzi, neliniştiţi, furioşi, întreaga noastră rutină a fost brutal întreruptă. 

Desigur că a fost nevoie să găsim strategii pentru a face faţă acestor provocări, dar mergând pe zicerea 

celebră, reechilibrarea înseamnă “seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a 

schimba lucrurile pe care pot să le schimb şi înţelepciunea de a şti să le deosebesc”. 
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SCOALA ONLINE – O PROVOCARE IN VREME DE PANDEMIE 

 

 PROFESOR OPREA MIHAIL ADRIAN 

 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 FUNDENI 

 JUDETUL CALARASI 
 

 Fortati sa ramana aproape trei luni in casa, copiii si profesorii s-au mutat in mediul online si au invatat 

sa foloseasca platformele digitale pentru a comunica si a-si face lectiile. 

Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, WhatsApp sau Skype au fost mediile cele mai utilizate 

pentru comunicarea intre elevi si profesori. Din discutiile cu parintii reiese ca scolarii sunt capabili sa se 

adapteze rapid la un mediu de comunicare nou. 

 Nu toata lumea este pregatita pentru invatarea online. Principalele impedimente sunt lipsa 

infrastructurii minimale (tablete, laptopuri, conexiune la internet) si lipsa cunostintelor tehnice din partea 

profesorilor sau a parintilor. 

 Pentru ca solutia invatarii online sa poata fi practicata la scara larga va fi nevoie ca furnizorii de 

educatie sa desfasoare un efort sistematic de asigurare a resurselor tehnice si de know how. 

 Dupa trei luni de invatat prin intermediul internetului, putem trage cateva concluzii si ramanem cu 

multe intrebari. Copiii au inteles necesitatea izolarii, s-au plictisit in conferinte, s-au adaptat si s-au bucurat 

de timpul petrecut cu parintii. Timpul petrecut online cu profesorii este diferit de la o scoala, la alta, dar 

lipsa interactiunii cu colegii a fost resimtita de catre toti copiii. Nimeni nu a fost pregatit pentru aceasta 

perioada, toti ne-am adaptat. Au fost si mici sincope, datorita platformei. Copiii nu prea au inteles ce se 

intampla, de ce este totul pe acesta platforma, de ce se vad acolo. Dar ne-am adaptat. S-au desfasurat 

activitatile, au vorbit, au povestit si s-au continuat activitatile didactice. Lectiile pregatite s-au organizat 

mai prompt pentru activitatea online, unora li se par complexe si programa prea incarcata. 

 Elevii din clasele primare nu au rabdare, nu sunt atenti in fata calculatorului si sa asculte lectia. Toti 

vor sa vorbeasca, sa atraga atentia educatorilor. Scoala nu este grea. Profesorii s-au adaptat foarte bine la 

predarea online si incearca sa dea tot, sa faca veselie si o atmosfera buna. La un moment dat ii prinde si pe 

copii, dar intreruperea pana la urmatoarea lectie ii permite sa intre in lumea lui, intre jucariile lui, si nu 

reuseste bine sa se joace ca trebuie sa revina la lectie. 

Orarul este incarcat pentru un copil de 6 ani, care nu poate sa duca efectiv atat de mult, mai ales in 

mediul online. Copilul mic este depasit de situatie. 

 Scoala este doar jumatate din educatia scolarului.  

 Nu pentru toti parintii este la fel de facila implicarea in educatia copiilor, de acasa. Lectiile online au 

insemnat mobilitazea unui parinte, care avea si el de lucru acasa, pentru supravegherea elevului. Multi copii 
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sunt dependenti de parinti, copilul nu mai este singur la scoala, in banca, atent la doamna invatatoare cand 

scrie pe tabla. 

El este dependent de parinte pentru ca fie nu intelege ce se vorbeste pentru ca un alt copil intreaba 

ceva, fie este o problema cu microfonul. 

 Lectiile online sunt un instrument de invatare inca prea nou pentru multi elevi, profesori si parinti. 

Furnizorii de educatie din domeniul privat vorbesc despre educatia online ca de o componenta 

nelipsita a viitorului. Educatia online si cea traditionala trebuie dozate in proportii corecte care sa asigure 

dezvoltarea echilibrata a copiilor. Generatia actuala de parinti isi doreste de la copiii lor sa reuseasca in 

viata. Este o presiune prea mare, pusa pe umerii copiilor. Prea putini copii se mai joaca in mediul real, 

foarte multi sunt in mediul digital. 

 Acesta este viitorul, este era tehnologiei, era digitala. Ar trebui sa se gandeasca foarte mult si la 

importanta creativitatii, pastrarii de valori cu care copiii trebuie sa creasca, pentru ca este ca si intr-o 

gradina, sa culegem ce invatam . Trebuie sa lasam copiilor anii cei mai importanti in aer liber, sa se joace 

cat mai mult, pentru ca jocul este o modalitate de a-si dezvolta creativitatea, de a se dezvolta echilibrat. 

Trebuie sa avem grija la cat timp petrec copiii in mediul real si cat timp in mediul virtual.  

 Trebuie sa ii invatam pe copii de mici anumite valori si principii cum ar fi solidaritatea - apropos de 

ce se intampla acum- COVID 19. Valorile sunt cele care ne tin sanatosi si ne ajuta sa avem un spirit puternic 

si astfel sa depasim orice situatie, oricat de grea. 

 Oricum va arata scoala viitorului si oricat de tehnologizata va fi, furnizorii de educatie, vor trebui sa 

tina cont de nevoia umana elementara a dialogului, a interactiunii sociale in persoana. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 
ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROF. INV. PRESCOLAR OPREA PETRUTA 

GRADINITA U P.P. “DUMBRAVA MINUNATA” 
GIURGIU 

 
Cum mutăm școala acasă? Cele mai eficiente instrumente și resurse gratuite pe care le pot folosi 

profesorii pentru a organiza lecțiile online 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe luni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid 
și să transmită un mesaj important copiilor: învățarea continuă dincolo de gradinita și cu 
instrumente online accesibile tuturor, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, 
putem încuraja copiii să învețe și să lucreze independent. 

 
Cum ne organizăm grupele? 
Mai multe gradinite au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu 

educatoarele pe platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Acesta 
e primul pas pentru a stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu copiii. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 
comunicare și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita Google for Education, e 
nevoie ca gradinita să aibă un domeniu și să se înregistreze cu un cont G Suite for Education. Un 
singur administrator poate crea acest cont de unde poate crea adrese de email tuturor utilizatorilor 
pentru acel domeniu. 

În lipsa unui cont G Suite for Education al gradinitei, puteți folosi contul personal de Google 
pentru a împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde puteți centraliza în sub-foldere 
materiale, pe clase sau teme, cu colegii și parintii copiilor.  

Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri de 

resurse: 
1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video, cu prescolarii – Zoom și Google Meet 

(unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 
2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste 

sau teme pentru acasă, între profesori și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback. 
Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass 
și ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 
formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, 
cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum Yutube, ASQ, 
Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, 
teme și studiu individual. 

 
Soluții pentru interacțiunea în timp real 
1.Zoom este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video care de curând a eliminat limita 

de 40 de minute per întâlnire pentru conturile gratuite create în țările afectate de Coronavirus. Ea permite 
crearea gratuită a unor întâlniri online unde puteți invita până la 100 de participanți prin intermediul unui 
link. Pentru a beneficia de eliminarea limitei de 40 de minute, trebuie să vă înscrieți cu emailul gradinitei 
aici, nu cu contul personal, iar toți cei care își creează conturi pe Zoom folosind adresa gradinitei vor putea 
organiza întâlniri din conturile lor.  
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Parintii prescolarilor nu au nevoie de niciun cont, ci trebuie doar să acceseze linkul primit, să descarce 
aplicația Zoom pe calculator sau mobil și să se conecteze cu un microfon și sau/webcam. Atunci vor intra 
într-o întâlnire online unde pot comunica prin mesaje pe chat cu educatoarea, pot vedea ce le împărtășește 
educatoarea de pe ecranul său (opțiunea share screen), se pot vedea și auzi reciproc dacă au microfoane și 
camere web instalate pe aparatul pe care îl folosesc. 

 
2.Google Meet Aceasta este o aplicație din suita Google (for Education sau Enterprise) pe care o 

puteți accesa doar dacă aveți un cont de organizație. 
Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de comunicare instant 

prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să 
aibă vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet acceptă până la 100 participanți gratuit și 
oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanții cu video, microfon și prin 
chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-
uri prin chat. 

 
Aplicații sau platforme de colaborare online 
Dincolo de întâlnirea live, veți dori să oferiți copiilor materiale extra, teme pentru acasă și să le 

urmăriți progresul. Printre recomandările de platforme care permit colaborarea între profesori și elevi, 
dincolo de ore, se numără Google Classroom, Edmodo, ClassDojo sau EasyClass.  

Google Classroom pentru a organiza activitățile elevilor pentru acasă. Acest serviciu este inclus în 
Google Suite for Education, pentru care orice școală se poate înscrie gratuit. Dacă școala dumneavoastră 
nu are această opțiune, puteți folosi Google Classroom și de pe contul Gmail personal. Puteți stabili o nouă 
clasă unde să postați anunțuri, să împărtășiți teme sau materiale, să publicați teste sau chestionare, urmând 
pas cu pas instrucțiunile pe care le găsiți în animațiile video de pe platforma creată de Google special pentru 
profesori: Teacher Center.  
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE PREDARII MATEMATICII ONLINE 

 
PROF. OPRIȘ BRIȘCAN MARIA,  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,C-TIN BRÂNCUȘI”, ORADEA 
 
Toate sistemele de educație din întreaga lume au trebuit să ia decizii privind modul de continuare a 

instruirii, în condiţiile în care toţi cei implicaţi în educaţie trebuia să fie protejaţi, într-o criză de sănătate 
publică care avansează rapid, imprevizibil. Țările afectate s-au concentrat pe asigurarea continuării 
actului educaţional, introducând sau extinzând modalitățile de educație la distanță existente, utilizând 
diferite tehnologii.  

Mă voi referi în continuare la avantajele și dezavantajele învățării online, văzute din punctul meu de 
vedere ca profesor de matematică. 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 
continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Am intrat pe diferite platforme 
online cum ar fi google.classroom, zoom sau ne-am făcut grupuri pe email, WhatsApp, Meet pentru a putea 
comunica și a desfășura lecții cu elevii. 

Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o anume pregătire în 
proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile informaționale. Astfel, pentru profesori, 
instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de vedere tehnic, deoarece utilizarea acestui 
mediu presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din punct de vedere al disponibilităţii, având 
în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive.  

Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste săptămâni, cu toții am rămas cu anumite impresii 
legate de școala online.  

Primul avantaj a fost că îți poți face singur programul de lucru. Pentru unii însă asta se poate 
transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță te pot conduce la o 
procrastinare continuă. Fiind mereu obișnuit ca sarcinile și programul să-ți fie dictate de profesori, te 
trezești că acum trebuie să te organizezi singur. În consecință, ești confuz și nu știi de unde să începi. 

Tot printre avantaje se numără înlocuirea constrângerii cu liberul arbitru, implicarea și 
responsabilizarea tuturor părților implicate.  

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul 
învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți. 

Principalul dezavantaj al școlii online este însă inadaptarea unor elevi sau profesori la tehnologie, dar 
și diminuarea socializării.  

Apoi înțelegerea de către elevi a unor noi noțiuni, aplicarea lor în exerciții și probleme s-a dovedit a 
fi greoaie. 

Dezavantajele sunt ca unii se deconcentrează ușor, iar majoritatea nu înțeleg, deoarece este dificil la 
matematică doar din spusele profesorului pe calculator. 

Este foarte greu de controlat dacă elevii respectă disciplina în timpul orelor online. Nu poți fi sigur 
că elevul e acolo și ascultă profesorul, pentru că mulți elevi opresc și camera și microfonul, iar așa își pot 
lăsa telefonul , calculatorul pe birou și să-și vadă de treabă. 

Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate 
parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini.Acest tip 
de învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină 
proactiv, să fie un căutător de cunoaștere.Dezavantajele învățării on-line sunt legate de faptul că sunt 
săracite relațiile interumane între elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se 
permanentizează acest mod de abordare a învățării”,  
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Învățarea la distanță ramâne, din perspectiva pedagogică, o formă alternativă la învățarea tradițională, 
implementată în situații de urgență, forma care cuprinde în nucleul său învățarea on-line, alături de alte 
forme complementare de instruire.  

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației. Practic, mult din 
calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de 
comportamentul profesorului. Așadar, competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu 
elevii săi, continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
www.tribunaînvățământului.ro 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICE ÎN ÎNVAȚAREA ONLINE-EDUCAȚIE…. 

TEMA SĂPTĂMANII--CĂLATORIM... CĂLATORIM... 
 

GRĂDINIȚA NR.1 GLOGOVA, JUD. GORJ 
PROF. OPRIȘOR MIHAELA 

 

 
 
LUNI: Lectură după imagini –Mijloacele de transport- ( cunoașterea mediului)- 
Pentru fixarea cunoștințelor vă rugam să accesați unul din link-urile, copiii vor putea viziona și audia. 
https://www.youtube.com/watch?v=43t6jYTo5PMhttps://www. 

https://www.youtube.com/watch?v=S84NdQYscDY 
youtube.com/watch?v=1WWcMEEf4Wk 
sau rezolvăm fișa respectand cerințele fișei 
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FAMILIA ȘI GRĂDINIȚA – ÎMPREUNĂ ȘI ALĂTURI DE COPII 

 
PROF. OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA,  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  
DROBETA-TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, modificarea statutului familiei, atribuţiile crescute ale femeii 

fac ca rolul grădiniţei să fie pregnant nu numai în ceea ce priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor. 
Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, 
informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în 
înţelegerea rolului de părinţi şi îndeplinirea cu succes a educării copiilor. Chiar pentru reuşita actului 
educaţional derulat la grupă, munca educatoarei trebuie continuată de familie. 

 „Copilul ajunge pentru părinții săi, după educația care o capătă: răsplată sau pedeapsă.” Jean 
Jacques Rousseau 

Educatoarea trebuie să-i convingă pe părinţi să păstreze unitare cerinţele adresate preşcolarilor cu 
cele formulate la grădiniţă. Întâlnim multe cazuri în care părinţii îşi trimit copiii nedisciplinaţi la grădiniţă 
pentru a primi educaţia pe care ei ar trebui să le-o dea acasă. În această situaţie apare evidentă necesitatea 
sprijinirii părinţilor pentru a se alinia scopurilor educative în favoarea formării personalităţii copiilor. 
Sprijinul acordat părinţilor vizează trei direcţii de acţiune: 

• sprijinul emoţional (a le da părinţilor ocazia de exprimare a emoţiilor fără critică sau condamnare); 
• sprijinul informaţional (a le da părinţilor ocazia de a înţelege propria situaţie şi a educaţiei copiilor 

lor); 
• sprijinul instrumental (a le oferi mijloace, tehnici de rezolvare a problemelor care ţin de educaţia 

copilului). 
Dorinţele exagerate ale părinţilor privind nivelul de dezvoltare şi achiziţiile copilului, comparativ cu 

cei de vârsta lui, conduc la un dezacord între copil şi familie, la o comunicare deficitară care contribuie la 
inhibarea copilului, la teama că nu se ridică la aşteptările părinţilor. 

Informarea şi educarea părinţilor în ceea ce priveşte comportamentul copilului înafara casei este un 
element esenţial pentru conturarea unei atitudini juste a lui, putând preveni multe conflicte care pot conduce 
uneori la situaţii ireversibile. Referindu-ne la influenţa pe care o are în general familia asupra personalităţii 
copilului îi vom ajuta să înţeleagă că ceea ce cred ei ca părinţi, despre „viaţă’’ şi „împlinirea în viaţă’’ va 
determina felul în care îşi vor educa copilul contribuind astfel la formarea concepţiei fundamentale a 
copilului despre el însuşi. Scopul educaţiei şi informaţiei preventive are în vedere realizarea unei bune 
relaţii între părinţi şi copiii, prevenirea unor greşeli de educaţie şi a consecinţelor manifestate în 
comportamentul copiilor, însuşirea de către părinţi a abilităţilor de bază prin care pot influenţa 
comportamentul copilului, evidenţierea unor procedee eficiente de educaţie constând în atenţie pozitivă din 
partea părinţilor, mai multe aprecieri pozitive, recompense, restricţionarea pedepselor fizice. 

Pornind de la faptul că reuşita actului educaţional şi dezvoltarea multilaterală a copilului este 
condiţionată de existenţa unei colaborări şi susţinerii reciproce grădiniţă-familie, am derulat proiectul cu 
tema „Împreună şi alături de ei!’’. Am gândit şi propus acest proiect şi pentru faptul că atât copiii cât şi 
părinţii se aflau „la început de drum’’ (grupa copiilor de 3 ani). 

Prin iniţierea acestui proiect de parteneriat, am urmărit consilierea părinţilor în vederea schimbării 
atitudinii faţă de educarea copilului şi a îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil. Obiectivele proiectului: 

• utilizarea unor metode şi tehnici adecvate de consiliere a părinţilor; 
• asigurarea unui cadru adecvat în vederea implicării părinţilor în activitatea instructiv-educativă; 
• îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil în vederea înţelegerii şi influenţării comportamentului copilului 

prin însuşirea unor abilităţi de bază; 
• cunoaşterea de către părinţi a activităţilor specifice grădiniţei şi a importanţei acestora în educarea 

copilului şi creşterea stimei de sine; 
• înregistrarea şi monitorizarea calitativă a rezultatelor obţinute în urma derulării activităţilor de 

consiliere. 

 

590



Părinţii au fost foarte interesaţi şi receptivi asuprea mesajului transmis de acest proiect participând cu 
regularitate la activităţile propuse care s-au desfăşurat lunar. 

Tematica activităţilor a fost variată atât ca şi conţinut cât şi ca formă de organizare. În cadrul 
calendarului au fost derulate activităţi ca: ,,Bun găsit frumoasă grădiniţă!’’ (informarea părinţilor despre 
regimul şi activitatea grădiniţei, despre obiectivele educaţionale prevăzute în Curriculum preşcolar),  ,,Fii 
model pentru copilul tău!’’ (întâlnire cu consilierul local),  ,,Bradul este gata!’’ (activitate demonstrativă 
cu implicarea părinţilor în confecţionarea unor podoabe pentru pomul de Crăciun),  ,,De la noi din 
grădiniţă’’ (analiza comportamentului acasă şi la grădiniţă, cauză-efect),  ,,Hai să ne jucăm împreună’’ 
(activitate demonstrativă pe arii de stimulare la sugestia părinţilor),  ,,Să-i creştem voinici’’ (întâlnire cu 
medicul pediatru),  ,,Împreună suntem mai buni!’’ (activităţi de caritate cu ocazia Sărbătorilor Pascale),  
,,Acesta este copilul meu?’’ (analizarea şi interpretarea unor lucrări realizate de copii),  ,,Meseria de 
părinte’’ (bilanţul activităţilor derulate). 

Interpretările datelor culese la finalul proiectului prin aplicarea unui chestionar şi iniţierea unor 
dezbaterile individuale şi colective cu părinţii au confirmat reuşita acestuia prin realizarea obiectivelor 
propuse. Prin participarea şi implicarea în reuşita proiectului părinţii şi-au însuşit o informare şi un sprijin 
educaţional eficient în formarea propriului copil înţelegând : 

• că pot influenţa şi controla comportamentul copilului, însuşindu-şi abilităţile de bază în acest sens; 
• că trebuie să aibă răbdare, să nu forţeze copilul în îndeplinirea unor sarcini ci să-l facă să dorească, 

să participe la realizarea lor; 
• să nu facă referiri, în faţa copilului la nivelul de dezvoltare, deprinderile si abilităţile practice ale 

copiilor de aceeaşi vârstă sau de vârste mai mici deoarece vor accentua starea de neputinţă resimţită de 
copil sădindu-i neîncredere în sine, frustrare; 

• să acorde cu consecvenţă atenţie pozitivă, mai multe aprecieri pozitive şi mai mule recompense; 
• să nu cedeze impulsului de a-l lovi pe copil; 
• să nu îl lase pe copil să înţeleagă că totul se poate ,,cumpăra’’ făcând un târg avantajos ci că totul 

se poate câştiga prin muncă şi efort propriu; 
• să-l încurajeze pe copil pentru a se juca cu parteneri de aceeaşi vârstă într-o relaţie în care si ei, 

părinţii, să-i fie parteneri de joc empatizând cu copilul; 
• îmbunătăţirea relaţiei mamă-copil prin acordarea de timp şi mai multă înţelegere; 
• să-i arate copilului că problemele lui îi preocupă sincer şi că îl vor ajuta să se corecteze, încurajându-

l să aibă încredere în părinţi; 
• să-l ajute pe copil să găsească soluţia unei probleme, să-şi planifice singur rezolvarea ei prin 

urmărirea unor paşi concreţi în direcţia respectivă; 
• să recunoască eforturile copilului chiar şi atunci când nu reuşeşte pe deplin; 
• să încurajeze copilul, să menţină permanent o comunicare deschisă. 
Deci, copilul trebuie să simtă că şi familia este alături de el, că aici găseşte înţelegere şi ajutor în 

înlăturarea şi soluţionarea problemelor apărute în calea propriei dezvoltări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
*Băban, Adriana, Consiliere educaţională, Imprimeria ,,Ardealul’’ Cluj, 2015,  
*Glava, Adina, colaboratorii, Educaţia timpurie, Editura Paralela 45, Piteşti, 2017. 
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ȘCOALA DE ACASA SAU ... PUTEREA LUI ÎMPREUNĂ ! 

 
PROF. INV. PRIMAR OPROIU LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”CONSTANTIN SAVOIU”TG.JIU, GORJ 
 
Anul 2020 a adus cu sine transformări profunde în sistemul de învățământ românesc. Dintr-o dată, 

am fost nevoiți să trecem pe ”mod online” activându-ne abilități digitale pe care nici nu eram conștienți că 
le-am putea utiliza zilnic în demersul educațional.  

Așa că, în ritm accelerat, ne-am transformat în profesori și învățători digitali, întrecându-ne în a găsi 
cele mai bune soluții în derularea procesului instructive-educativ.  

Punctul forte al acestei provocări a fost accesul direct, neîngrădit, la o varietate de instrumente 
digitale, platforme de lucru, informații în format vizual/audio/video.  

Încet-încet și-au făcut loc în viața noastră de dascăli și școlari Kahoot!, Wordwall, Wordart, 
ChatterPix, Perfect Piano -pentru descifrarea liniilor melodice a unor cântece, Walk Band – pentru 
realizarea unor compoziții proprii folosind instrumente musicale, ChromeMusic Lab, tururi virtuale a unor 
locuri și muzee extraordinare din întreaga lume, platforme precum Intuitext, MyKoolio, Padlet, 
Mentimeter. PhotoGrid și Quik ne-au ajutat să ne păstrăm vii, amintirile… 

Punctele slabe au fost, fără îndoială, distanțarea, lipsa interacțiunii, a unui contact direct, 
competențele digitale minime sau lipsă. Pandemia ne-a adus pe toți împreună, dascăl-elev-părinte, dar toate 
privirile, toate speranțele s-au îndreptat spre mine. Cum să-i fac să privească cu încredere în direcția 
schimbării? Cum oare să mențin starea de bine, să-i țin aproape fără abuz de tehnologie, cum să organizez 
demersal didactic, cum să-mi fac lecțiile atractive și, mai ales, cum voi utiliza eu o platformă de învățare 
asfel încât să ating obiectivele învățării?! 

 Soluțiile gândite de mine trebuiau să ofere o valoare educațională reală, consistentă copiilor. Am 
simțit că am multe de învățat. Și am început să învățăm. Împreună. Eu de la ei, părinți și copii, ei de la 
mine.  

Mai întâi am oferit continuitate actului didactic revizuind materia. Am presărat lecțiile cu joculețe, 
curiozități, aplicații care s-au încadrat în sfera lor de interes. Am realizat filmulețe, mesaje video și audio. 
Ne-am întrecut în crearea de versuri, frământări de limbă, arta fotografierii, reciclarea materialelor, pictură 
pe piatră, lemn sau sticlă. Am avut parte și de invitați surpriză. Și, mai ales, am comunicat… am comunicat 
mult cu elevii și cu părinții lor… De altfel, toate aceste discuții, feedback-ul primit, au impus volumul și 
diversitatea activităților, precum și frecvența sau formula întâlnirilor.  

Aș putea concluziona că am reușit să ”simțim” sensul cuvântului ÎMPREUNĂ. În ciuda faptului că 
ne-am aflat pe un teritoriu complet nou, am dovedit cu toții o capacitate extraordinară de adaptare și am 
transformat impedimentul într-un avantaj - avantajul redescoperirii de sine…a 
calităților….pasiunilor…relațiilor importante… oamenilor importanți din viața noastră.  
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GRĂDINIŢA ȊN NORVEGIA 

 

PROF. ȊNV. PREŞC. OSTACHE MIHAELA-GABRIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA, JUD. BACĂU 
 

 Alegerea grădiniței în Norvegia nu este pe deplin una a părinților. Cei care doresc un loc la grădiniță 

de la începutul anului școlar (școala începe în Norvegia pe la jumătatea lui august) trebuie să trimită o 

cerere de înscriere la komună, până la 1 martie. În această cerere trebuie completate, în ordinea preferinței, 

cinci grădinițe, de regulă, din cartierul în care locuiește copilul. Cererea aceasta se trimite online. Pe pagina 

komunei, la categoria “Grădinițe” se pot găsi informații despre toate grădinițele, fie ele de stat sau private, 

informații privind numărul de angajați cu pregătire pedagogică, masa (mâncare caldă / sandvișuri, tartine, 

gustări sau pachețel de acasă), eventual motto-ul grădiniței și câteva poze. Komuna face repartizarea 

copiilor la grădinițe (atât pentru cele private, cât și pentru cele de stat) și informează părinții până la sfârșitul 

lunii mai, cel târziu. Unul dintre criteriile de departajare se referă la vârsta copilului – până anul trecut, 

acesta trebuia să fi împlinit 1 an până la sfârșitul lunii august. De anul acesta s-a modificat pentru sfârșitul 

lui noiembrie. Parinții trebuie să confirme sau să refuze oferta primită de la komună în termen de 7 zile. 

Există posibilitatea de a contesta oferta komunei, însă totodată, cu riscul de a rămâne fără loc garantat la 

grădiniță. Se poate trimite cerere de înscriere la grădiniță și după această dată, însă nu se garantează 

disponibilitatea unui loc.  

 Programa de lucru, abordarea personalului, materialele de lucru, dotările sunt, în principiu, foarte 

asemănătoare, pentru mai toate grădinițele. Principiile Montessori sau Waldorf, de exemplu, sunt 

încorporate într-un mod natural în grădinițele norvegiene. 

 În principiu, copiii merg la grădiniță de la vârsta de aproximativ un an. Cam aceasta este așteptarea 

societății și a statului. Există și copii care sunt înscriși la grădiniță la vârsta de trei sau patru ani. Adesea se 

întâmplă așa în familiile ce nu sunt 100% de origine norvegiană. Ȋn grupă sunt în jur de 12-15 copii.. Ideea 

este să existe un asistent la 3 copii sub 3 ani și un asistent la șase copii între 3 și 6 ani. Copiii petrec zilnic 

un minim de 2 ore afară. Somnul de prânz, dacă este încă nevoie de el, se face tot afară, în căruciorul 

personal. 

 Unele grădinițe oferă toate mesele, contra cost desigur, altele doar o masă sau o gustare, pe când 

altele nu oferă nicio masă, iar părinții trebuie să pregătească pachețele. În Norvegia se mănâncă foarte multe 

tartine/sandvișuri cu pateu, macrou în sos de tomate, somon, icre, creveți, etc. Copiii au două mese la 

grădiniță (în jur de 11:30 și 14:30), dacă mănâncă micul dejun acasă. La grădiniță nu se dau dulciuri la 

pachețel și, în principiu, nici nu primesc dulciuri la grădiniță. Ȋn jurul anumitor sărbători încalcă aceste 

principii și le oferă copiilor dulciuri specifice (în special iarna și de Paște), însă și vara se întămplă să le 
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ofere înghețată ici și colo. De zilele de naștere se serbează cu fructe sau un fel de mâncare – pregătite de 

părinți. Nu se acceptă tort sau prăjituri. 

 Răceala nu reprezintă un impediment. Dacă starea copilului este una destul de proastă și copilul are 

febră peste 38 de grade, copilul trebuie să stea acasă. De-abia după două zile fără febră copilul se poate 

întoarce în comunitate. Copilul va sta acasă dacă are una dintre bolile specifice copilăriei sau dacă acesta 

prezintă stări de vomă și/sau diaree. Mucii și tusea sunt elemente omniprezente și cotidiene în grădinițele 

norvegiene.  

 Predarea noţiunilor şi principiile sunt stabilite la nivel oficial, la fel obiectivele ce trebuie atinse de 

grădinițe pentru fiecare categorie de vârstă, însă fiecare grădiniță își elaborează un plan anual de lucru. 

 Ȋn grădinițele din Norvegia, se iese afară zilnic, indiferent de condițiile de vreme, iar o dată pe 

săptămână se merge în excursie – fie în oraș, muzeu, parc sau în pădure, la cules de afine.  

 Se fac serbări. Copiii nu învață nimic pe de rost aici, în mod voit. Serbările sunt mai degrabă niște 

petreceri și pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Pe 13 decembrie toate grădinițele sărbătoresc Sf. Lucia, 

serbare la care sunt invitați și părinții. În iunie, spre sfârșitul anului, se face o petrecere de sfârșit de an, la 

care părinții aduc dulciuri. 

 Comunicarea cu părinții se face dimineața, când se aduce copilul la grădiniță și după-amiaza, la 

plecare. Altfel, se practică și grupurile private pe Facebook, comunicarea pe mail, dar și prin două ședințe 

generale cu părinții pe an și una, eventual două conversații în particular între părinți și personalul didactic.  
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CE ESTE EDUCAȚIA ONLINE ȘI DE CE ESTE IMPORTANTĂ? 

 

OMER FERIHAL 

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ- 

CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, multe inovații au avut loc în educație. Internetul a declanșat multe 

evoluții în viața noastră. A schimbat multe lucruri de la afaceri la educație, de la educație la comportamentul 

consumatorilor. Această schimbare a fost pricina multor inovații. Cea mai importantă inovație care privește 

îndeaproape viața educațională a fost sistemul de învățământ online. 

În educația online, mediul este reprezentat de computer și internet. Școlile au început să folosească 

calculatoare și internet pentru a transfera informații. Cu alte cuvinte, au început să ofere cursuri online. 

Aceasta este o revoluție. Profesorii prezintă cursul elevilor. În timp ce profesorul ține cursul, textul 

discursului este scris pe ecranul computerului. Elevul nu trebuie să ia notițe. Ascultă cu toată atenția. 

Profesorul nu vorbește 40-50 de minute, ca în clasă. După ce a rostit discursul în bucăți mici de aproximativ 

10-15 minute, pune câteva întrebări despre părțile povestite. Elevul răspunde la aceste întrebări. Dacă 

răspunsurile sunt corecte sau nu, imediat apare pe ecran. El ascultă acea parte din nou, de câte ori este 

nevoie. Ulterior, predarea este evaluată. La sfârșitul lecției, elevul este testat din nou cu o serie de întrebări. 

Întregul proces este înregistrat. Fiecare apăsare de taste cu ce spune profesorul și ce spun elevii este 

înregistrată. Prin urmare, calitatea predării este ținută întotdeauna sub control. În timpul prezentării, 

profesorul folosește tot felul de facilități multimedia. Prezintă diverse videoclipuri, demonstrații, simulări, 

care se văd pe ecran. Scopul fundamental urmărit este formarea unui bagaj cât mai bogat de imagini şi 

reprezentări în vederea prelucrării şi elaborării generalizărilor, precum şi familiarizarea elevilor cu 

efectuarea şi îndeplinirea corectă a sarcinilor de lucru. Se permite contactul elevului cu situaţii similare 

celor reale, stimulează interesul elevilor, se produc schimbări atitudinale şi comportamentale, se dezvoltă 

gândirea critică şi creativitatea elevilor, implică transferul de informaţii, experienţe, strategii și se pregătesc 

elevii pentru asumarea unor noi roluri în viitor. Profesorul este în contact constant cu elevul. Există o 

interacțiune extraordinară.  

La sfârșitul lecției, elevii și profesorii își prezintă ideile tuturor. Toți elevii poartă discuții pe subiect. 

Pe parcursul cursului, profesorul efectuează testări de etapă sau la sfârșitul cursului. Întrebările apar pe 

ecran. Elevul marchează răspunsurile. După un timp, computerul arată automat răspunsul, corect sau greșit. 

Nu este posibil ca profesorul să se comporte subiectiv. Dacă elevul a primit o notă de trecere la sfârșitul 

evaluării, i se acordă creditul necesar.  
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Educația la distanță nu este complet individuală. Este posibilă comunicarea cu alți elevi care participă 

la lecții și profesorii responsabili pentru curs folosind oportunitățile oferite de tehnologiile informaționale 

și să lucreze în proiecte comune.  

Pentru a rezuma, învățarea electronică, poate fi considerată o alternativă la educația formală în unele 

cazuri, iar în majoritatea cazurilor este un factor de susținere pentru educația formală. În viitor, dezvoltarea 

în continuare a tehnologiei, creșterea numărului de persoane care doresc să primească educație vor face din 

învățământul la distanță o alternativă importantă în sistemele de învățământ. 

Nu se poate opri evoluția. Televizorul a înlocuit radioul. Fotografia digitală a zdrobit fotografia 

analogică. Telefonul mobil a distrus telefonul fix, deși era scump. Evoluția în învățământ poate fi predarea 

online. Dar va dura timp pentru a face acest lucru. Nu este ușor să convingi oamenii. Desigur, există 

argumente pro și contra, educație formală sau clasică versus învațare online. De exemplu, motivația, care 

este cel mai mare factor în a învăța. În mediul clasic de învățare, în general se încearcă să se ofere motivație 

cursanților educați, dar în educația online, doar un elev motivat poate învăța cu adevărat. Cu alte cuvinte, 

elevul trebuie să își stabilească el însuși un obiectiv. În caz contrar, învățarea se realizează cu dificultate. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
EDUCATOARE: PROF. ÎNV. PREȘC. ONACA IULIANA CARMEN 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PINOCHIO” 
ZALĂU, JUD. SĂLAJ 

  
 
MOTTO: 
 ,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății. ” (George Washington Carver) 
 
 Educația este foarte importantă deoarece deschide mintea și joacă un rol vital în societate. De cele 

mai multe ori, educația are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor. Cu toate acestea, perioada prin care 
trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită. Învățământul on-line deschide 
posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de 
platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de 
învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, 
traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de 
pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este 
închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Școala on-line îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază de 
videoclipuri cu activități predate diferit față de cum eram obișnuită. M-au ajutat să privesc subiectele 
predate la grădiniță dintr-o altă perspectivă. 

Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte 
pentru copii o resursă de siguranță și de continuitate.  

Voi prezenta câteva avantaje și limite ale școlii on-line. 
• Avantaje: 
 - Distribuirea rapidă a materialelor didactice – Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, 

oriunde și oricui informațiile pe care le doresc. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor 
pentru a se întâlni fizic și nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân on-line. 

- Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare – Orice persoană din grupul țintă are 
acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

- Existența conținuturilor multimedia – Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere 
și orice fel de material virtual care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

- Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință – orice document poate fi editat și 
reeditat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

- Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor – Informațiile pot fi îndreptate 
spre o persoană sau către mai multe în același timp în mod individual sau se pot crea grupuri în care 
utilizatorii pot să și comunice. 

- Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului – fiind existente grupurile, membrii 
pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar 
rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune virtual și nu numai învățare 
individual. 

• Limite: 
-Dificultăți în utilizarea tehnologiei – Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi 

cu noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate problem de utilizare a informațiilor sau de realizare a 
unor proiecte sau teme 

- Lipsa comunicării reale / fizice – Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, 
atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea 
mediului virtual în exces ne robotizează! 
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În continuare voi prezenta activitățile propuse de mine grupei de copii pe care o conduc (Grupa 
Mijlocie), activități pe care le-am postat pe Grupul părinților, pe Facebook. 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,MESERII” 
Luni – 18.05.2020 
ALA1: Joc de rol: De-a doctorul!  
ADE: DS: Meserii - prezentare https://www.youtube.com/watch?v=sWu8KfmMK3w 
ALA2: Ghici, ghicitoarea mea! - dezlegări de ghicitori despre meserii 
Marți – 19.05.2020 
ALA1: Joc de rol : La manichiură! / De-a șoferii!  
ADE: DS: Te rog să - mi dai! - joc logic 
 DPM: Stâng, drept! https://youtu.be/79gLGU50ceM 
ALA2: Pompierul în acțiune! - joc de mișcare 
Miercuri – 20.05.2020 
ALA1: Știința : Jocul meseriilor! ( prezentare ppt)  
ADE: DOS: Facem pâine! - activitate gospodărească 
 DEC: Brutarii! - audiție https://youtu.be/OzHDscM7q8o 
ALA2:Ne învârtim! - joc cu text și cânthttps://www.youtube.com/watch?v=Dy9_ 
 Joi – 21.05.2020 
ALA1: Joc de rol : De- a educatoarea! / De-a mecanicii!  
ADE: DLC: A, al, ale cui sunt obiectele? - joc didactic 
ALA2: Un marinar dansează! - joc cu text și cânt https://m.youtube.com/watch?v=UqpFfzKx_tg 
Vineri – 22.05.2020 
ALA1: Joc de rol : De- a cofetarii!  
ADE: DEC: Uneltele meseriei preferate! – modelaj 
ALA 2 : Grădinarii harnici! – activitate gospodărească – îngrijim plantele și florile  
Menționez faptul că, am primit din partea copiilor și a părinților un feed-back pozitiv. 
 Cercetările realizate în ultimii ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea tehnologiilor 

informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor 
elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o 
reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului 
cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din sistemul românesc 
de educație. 
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GRADINIȚA DE ACASA 

  
PROF. INV. PREȘCOLAR ONEȚ MARCELA 

G.P.N.ALBAC-L.T.T.M.ALBAC 

Starea de urgență a provocat un experiment social în domeniul educației. Forțați să rămână aproape 
trei luni închiși în casă, copiii și profesorii s-au mutat în mediul online și au învățat să folosească platformele 
digitale pentru a comunica și a-și face lecțile. 

Vestea bună: eu (educatoarea) și copii (și părinții) ne-am adaptat rapid la un mediu de comunicare 
nou. Platforma pe care noi am folosit-o a fost whatsupp-ul. Vrestea mai puțin bună este că nu toată lumea 
era pregătită pentru învățarea online. Principalele impedimente fiind, lipsa infrastructurii minimale ( tablete 
sau laptopuri, conexiune la internet și lipsa cunoștințelor tehnice din partea părinților. 

Chiar dacă școala s-a închis la jumătatea lunii martie, procesul educațional a fost continuat imediat. 
Forma de interacțiune și durata programelor educaționale au fost adaptate mediului on-line, prin 

programe specifice fiecărei grupe de vârstă. Eu ca și educatoare am muncit și am adaptat programa școlară 
la mediul virtual, dar și pentru a-și dezvolta în timp real abilitățile pentru folosirea diverselor aplicații 
digitale. În marea lor majoritate, părinții copiilor mei s-au declarat multumiți de modul în care grupa noastră 
s-a adaptat la mediul online. Îi înțelegem pe părinți pentru că perioada de adaptare a fost dificilă și este greu 
să fii și apt profesional, și părinte atent și profesor asistent în același timp. Am avut un dialog constant cu 
părinții și ne-am adaptat programele în funcție de așteptările lor acolo unde s-a putut. Am construit un 
program plecând de la nevoile lor. Am vorbit cu fiecare familie în parte: unii aveau nevoie să-și știe copiii 
implicați în activități educaționale cât mai mult pentru ca ei să poată munci, alții voiau doar să vorbească 
și să se consulte cu mine, alții aveau nevoie de materiale pentru a lucra cu cei mici. După toate aceste 
consultări, eu am adaptat progamele de la o saptămâna la alta si am reușit chiar să fac câte un kit educațional 
individual pentru fiecare copil pe care l-am trimis părinților acasă. Asta înseamna un pachet cu resurse 
educaționale și un ghid detaliat de folosire pentru fiecare grupă de vârstă în parte. 

În plus, eu am creeat constant resurse video pentru copiii si parinții la care pot să apeleze oricând au 
timp și nevoie. 

Partea pozitivă este că în această perioadă copiii și-au petrecut timp de calitate cu părinții. A fost o 
perioada foarte bună în care au construit experiențe și amintiri împreună – de la gătit, la tot felul de activități 
ludice. 

Acesta este viitorul, este era tehnologiei, era digitală, însă lucrurile acestea ar trebui totuși dozate. Ar 
trebui să ne gândim foarte mult la importanța creativității, păstrării unor valori cu care copii trebuie să 
crească, pentru că este ca și într-o grădină: o să culegem - ce cultivăm. Cred că ar fi bine să urmăm exemplul 
țărilor nordice: să le lăsăm copiilor anii cei mai importanți în aer liber, să se joace cât mai mult, pentru că 
jocul este o formă de a-ți dezvolta creativitatea, de a fi echilibrat. Trebuie să avem grijă la cât timp petrec 
copiii în mediul real și cât timp petrec copiii în mediul virtual. Să-i învățăm pe copii de mici anumite valori 
și principii cum ar fi: solidaritatea- apropos de ce se întâmplă acum, de această situație cu Covid-19. Este 
momentul să trecem de la teorie la fapte și să-i învățăm pe copii că valorile sunt cele care ne mențin sănătoși 
și astfel să depășim orice situație, oricât de grea.  
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ȘCOALA DE ACASĂ / ȘCOALA ONLINE  

 
ÎNV. ONOFREI IULIANA – ROXANA  

 
“Homeschool” (Scoala acasa) este un curent in educatie prezent de cativa ani si in tara noastra. 

Termenul de “scoala acasa” este consacrat, totusi educarea nu se face exclusiv in casa, nici nu este acelasi 
lucru cu scolarizarea. Parintii care aleg aceasta alternativa nu sunt impotriva educatiei, ci au decis ca 
“scolarizarea” in modul traditional nu se potriveste nevoilor copilului sau familiei lor. Acesti parinti doresc 
sa preia responsabilitatea pentru o educare eficienta, comprehensiva si mai potrivita copiilor lor.In tarile in 
care se practica “scoala acasa”, educatia este obligatorie, dar nu si scolarizarea. Se pune un accent puternic 
pe pregatirea copilului pentru viata, informarea lui, dobandirea de abilitati pentru campul muncii si viata 
de zi cu zi. Diferenta este ca aceasta pregatire se face in cadrul intim, sigur si confortabil al familiei, cu 
libertatea unui program ales dupa preferinte sau nevoi. 

Țările din Europa în care școala acasa este legala sunt Franta, Austria, Marea Britanie, Slovenia, 
Finlanda, Ungaria, Irlanda, Ucraina, Lituania, Belgia, Danemarca, Italia, Norvegia, Cehia, Portugalia, 
Rusia, Elvetia, Polonia. Gradul de control guvernamental este foarte variat. In Marea Britanie copiii nu 
trebuie sa se inscrie la nici o scoala, sa urmeze curriculum-ul national, sa treaca anumite examene sau sa 
raporteze autoritatilor. In Ungaria se solicita urmarea curriculum-ului national si testarea copiilor de doua 
ori pe an. La extrema opusa este Ucraina, unde regulile impuse de guvern parintilor care isi educa copiii 
acasa sunt coplesitoare. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de 
activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 
a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 
facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 
cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 
românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 
elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 
pentru consultare personală sau profesională. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 
tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 
de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 
și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 
al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. 
prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua 
Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora 
de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 
activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 
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încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 
bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE SCOLII ONLINE 

 

PROF. OPINCARIU-MIHINDA MIHAELA 
 

Pandemia care a afectat omenirea ȋn ultimele luni a determinat schimbări ce până de curând ni se 

păreau imposibile. A avut loc o trecere bruscă de la ȋnvăţământul clasic la cel informatizat ce a necesitat 

utilizarea tehnologie pentru care atât cadrele didactice cât şi elevii dispuneau de cunoştinţe minime. Ca 

urmare demersul didactic s-a axat pe interacţiunea dintre elevi-calculator şi colaborarea cu profesorul7. 

Am aplicat un chestionar la două clase, la sfârşitul anului şcolar, pentru a vedea care este părerea 

elevilor despre şcoala online. Câteva din răspunsurile primite le-am redat mai jos: 

 

1. Avantajele şcolii online: 

-au reuşit să-şi rezolve temele ȋn mare măsură; 

-au stat acasă, ca urmare nu au mai avut nevoie de ţinută adecvată şcolii; 

-nu trebuiau să se trezească de dimineată pentru a aştepta mijlocele de transport care să ȋi aducă la 

şcoală; 

-au avut mai mult timp pentru joacă sau alte activităţi; 

-au reuşit să folosească mai mult manualul şi alte auxiliare; 

-erau odihniţi; 

-ore s-au desfăşurat mai lejer; 

-ambianţa de lucrum mai plăcută decât la şcoală; 

-descoperirea unor noi moduri de ȋnvăţare; 

-deoarece nu sunt prezenţi fizic la ore se evită bullying-ul. 

 

2. Dezavantaje şcolii online: 

-conexiune dificilă la orele online pentru unii elevi; 

-din cauza conexiunii sau a experienţei reduse de navigare ȋn platforma educaţională nu au primit 

toate temele; 

-sunt elevi care au reuşit să deconecteze alţi colegi ȋn timpul orelor; 

-nu vedeau ȋntotdeauna profesorul şi colegii; 

-orele sunt mult mai scurte, de 30`, ca urmare nu se poate face fixarea noilor cunoştinţe; 

7 Preluat de pe https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-educatiei-
incluzive-de-calitate/avantajele-si-dezavantajele-introducerii-mijloacelor-tic-in-procesul-de-invatamant, Accesat ȋn 12.06.2020 
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-din cauza conexiunii nu ȋnţelegeau explicaţiile profesorilor; 

-lipsa socializării dintre elevi, dar şi dintre elevi şi profesori; 

-sunt elevi care nu dispun de tehnologia necesară (lipsa telefonului, calculatorului, camerei web sau 

microfonului); 

-nu se poate face o notare eficientă; 

-chiar dacă fizic erau prezenţi la oră, puteau desfăşura şi alte activităţi de ex. joaca pe telefon. 

 

Deşi a prins bine deconectarea de la ritmul galopant care l-am avut până ȋn data de 11 martie, şcoala 

online ne-a pus ȋn faţa unor probleme care ni se păreau nerealizabile: 

-utilizarea platformelor educaţionale pentru predare, ȋnvăţare şi evaluare; 

-elevii introvertiţi au avut parte de medii liniştite, ca urmare au avut şansa să obţină rezultate mai 

bune; 

-lipsa şcolii fizice a forţat reorganizarea programul, ceea ce pentru unii a creat confuzie; 

-oboseala psihică pe care o creează expunerea prelungită la ecranul telefonului, calculatorului sau 

tabletei; 

-ȋnvăţământul online este eficient o perioadă scurtă, deoarece e nevoie de interacţiunea directă dintre 

profesor şi elevi. 
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COMUNICAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR OPREA ANDREEA ELENA 

LICEUL SANITAR ANTIM IVIREANU, RÂMNICU VÂLCEA, JUD. VALCEA 
 
Comunicarea prin Internet reprezintă un ansamblu de acțiuni și procese mediate de computere prin 

care interlocutorii își transmit informații prin mesaje ce pot căpăta diverse forme. Comunicarea este un 
proces absolut indispensabil omenirii, iar de-a lungul timpului mesajele au fost transmise prin diverse căi, 
comunicarea căpătând astfel diverse forme și fiind utilizată în diverse medii. Comunicarea virtuală se 
deosebeşte de cea tradiţională şi reală prin lipsa prezenţei fizice şi posibilităţii de atingere a interlocutorului. 
Pentru a demonstra deosebirile dintre comunicarea tradiţională şi cea virtuală, au fost elaborate jocuri 
interactive cu ajutorul cărora actorii implicaţi în grupul de discuţii au avut posibilitatea: - să relateze 
informaţii despre sine; - să acumuleze informaţii despre alţii; - să determine anumite caracteristici ale 
propriei persoane; - să identifice rezistenţele psihice; - să antreneze sociabilitatea; - să dezvolte tipul de 
comunicare asertiv etc. Rolul şi locul internetului în vieţile copiilor este un subiect îndelung dezbătut în 
ultimii ani. Din ce în ce mai mulţi cercetători caută să observe efectele frecventei utilizări a internetului, a 
reţelelor de socializare şi a jocurilor online. Internetul este o sursă nelimitată de informaţii diverse din 
nenumărate domenii şi poate fi atât benefic cât şi dăunător celor care îl utilizează, în special copiilor din ce 
în ce mai interesaţi şi atraşi către această lume virtuală plină de curiozităţi şi necunoscut.Beneficiile 
utilizării internetului se referă la resursele bogate pe care le pune la dispoziţia copiilor care se interesează 
de un subiect anume, care îl folosesc pentru a-şi face temele, proiecte, referate, pentru a-şi lărgi sfera 
cunoştinţelor sau a se pune la curent cu întâmplări şi evenimente din întreaga lume. De asemenea, tot prin 
intermediul internetului, copiii de azi intră în contact cu tot mai multe persoane de diferite etnii, religii, 
culturi oferindu-le şansa de a cunoaşte şi a lega prietenii cu oameni diferiţi lor, devenind astfel mai toleranţi 
poate faţă de ceea ce este diferit de propria persoană.Un alt beneficiu al utilizării internetului ar putea fi, 
din punct de vedere al anumitor părinţi, faptul că nu mai duc grija copilului atunci când el stă acasă, 
petrecând timp în faţa calculatorului, în loc să umble pe străzi sau prin alte locuri mai mult sau mai puţin 
periculoase. În astfel de familii, internetul reprezintă o mai mică ameninţare pentru copil decât timpul 
petrecut în afara casei, în compania unor persoane necunoscute sau dezagreate de către părinţi. 

Putem spune că efectele internetului asupra copiilor ţin foarte mult de modul în care este utilizat. Prin 
urmare, folosirea frecventă a internetului de către copii poate fi şi foarte dăunatoare. Deşi prin intermediul 
internetului se pot stabili sau menţine relaţii la distanţă (prieteni sau rude din alt oraş sau plecate în altă 
ţară), se vorbeşte tot mai des despre superficialitatea relaţiilor, a prieteniilor online care împiedică un 
contact direct, autentic, între cele două persoane. Concomitent, timpul îndelungat petrecut online poate avea 
consecinţe grave asupra sănătăţii fizice cât şi mentale, precum: deprivarea de somn, oboseală cronică, 
izolare, scăderea interesului şi neglijarea activităţilor legate de şcoală şi a timpului petrecut alături de 
familie şi prieteni.Un efect negativ ar fi faptul că, informaţiile în care abundă mediul virtual nu sunt 
întotdeauna selecţionate şi copilul este vulnerabil în faţa mai multor pericole. Unul dintre acestea este 
expunerea timpurie la pornografie ce poate avea consecinţe grave, precum începerea vieţii sexuale 
prematur, angajându-se în comportamente sexuale fără a avea sau a ţine cont de informaţiile privind 
contracepţia, metodele de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală, existând chiar şi riscul apariţiei unor 
comportamente sexuale deviante. Pe lângă materialele cu conţinut obscen, se găsesc foarte multe site-uri şi 
materiale care încurajează sau promovează violenţa şi care îi influenţează uşor pe cei mai vulnerabili.Deşi 
unul dintre avantajele internetului îl constituie bogăţia informaţiilor pe care o oferă şi de care copilul se 
poate folosi pentru pregătirea sa şcolară, există frecvente cazuri în care, din cauza timpului îndelungat 
petrecut în faţa calculatorului, el ajunge să-şi neglijeze temele, să nu mai fie interesat de şcoală, să absenteze 
mult sau chiar să renunţe la a se mai duce la şcoală.După cum putem observa, internetul poate fi o resursă 
importantă dar şi un pericol pentru copilul vulnerabil care are acces nelimitat la mediul online. În ultima 
perioadă tot mai mulţi copii folosesc smartphone, tablete, laptopuri şi alte electronice, fiind în pas cu 
tehnologia.Părinţii care lasă copilul nesupravegheat timp îndelungat, având acces la internet, pot folosi 
programe de filtrare a conţinutului web şi de control parental gratuite sau contra cost, pentru a limita accesul 
copiilor pe anumite site-uri, a timpului petrecut în mediul virtual. Deşi nu toţi părinţii cunosc aceste opţiuni 
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sau nu apelează la ele, este foarte important să ia în considerare folosirea unor astfel de programe, reducând 
pericolele la care este expus cel mic. Comunicarea cu copilul este fundamentală şi stabilirea împreună cu 
acesta a unui program şi unor reguli clare privind utilizarea internetului, discutând despre primejdii, 
modalităţi de a se apăra de potenţiali agresori, protejându-şi intimitatea online (cum să refuze sau să 
blocheze anumite contacte, să nu furnizeze informaţii personale necunoscuţilor ş.a.m.d.) dar şi despre 
priorităţile copilului (activităţi educative, sportive, recreative etc.) în defavoarea timpului petrecut online şi 
a consecinţelor pe termen lung ale utilizării internetului în exces. 

În concluzie, internetul reprezintă evoluţia şi vrând-nevrând face parte din vieţile noastre din ce în ce 
mai mult, fiind o sursă inepuizabilă de informaţii. Deşi mediul online oferă numeroase beneficii 
utilizatorilor din ce în ce mai tineri, este datoria adulţilor, a părinţilor să îşi protejeze copiii şi să îi ajute să 
se dezvolte armonios, ferindu-i de pericole, stabilind o relaţie bazată pe comunicare şi încredere, lăsându-i 
să se bucure de inocenţa acestei perioade din viaţă într-o lume în care tehnologia şi ştiinţa progresează din 
ce în ce mai rapid. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE – EDIȚIA 2020 
ȘCOALA ALTFEL – ȘCOALA DE ACASA 

 
ALEXANDRA NECHITA 

BIANCA OPREA 
 
 În articolul de față ne dorim să prezentăm modul de desfașurare, avantajele și dezavantajele, 

metodele de lucru și obiectivele care derivă din susținerea lecțiilor de tip vocațional-muzical, în mediul 
online. 

Un prim factor și poate, printre cei mai importanți, îl 
reprezintă comunicarea, atât verbală cât și non-verbală, adaptată 
noului mediu de desfășurare a activităților. În timp ce 
comunicarea verbală își păstrează atributele și în mediul virtual, 
cea non-verbală suferă modificări esențiale. 

 În modul de desfășurare a orelor de instrument și teoria 
muzicii, interacțiunea fizică dintre profesor-elev este crucială, în 
special pentru anii debutanți de studiu. Vechea practică va trebui 
înlocuită cu exemplul personal al profesorului, preferabil cu 
ajutorul propriului instrument. Acest sistem de “tip oglindă” 
aduce beneficii elevului, într-o anumită masură, deoarece nu poate 
suplini contactul direct dintre cei doi. Având rolul de a amplifica 
și contura comunicarea verbală, limbajul non-verbal nu poate 
prezenta o eficiența sporită în asimilarea, de către elev a deprinderilor în lucrul la distanță. În acest sens, 
școala de acasă nu reprezintă un avantaj. 

În ceea ce privește managementul clasei în ora de teorie muzicală/ansambluri corale și orchestrale, 
conducerea clasei de elevi își schimbă în mod evident, structura. Necesitatea cântului simultan/pe grupe 
trebuie reorientată către interpretarea individuală, astfel încat profesorul este nevoit să distribuie timpul 
alocat, în așa fel încât să ofere posibilitatea intervenției fiecărui participant.  

https://youtu.be/Gg12XsZlCUw  
W.A.Mozart –Aria reginei nopții (aranjament), colaj realizat de către orchestra de elevi a Școlii 

gimnaziale de arte nr. 3, București. (profesor coordonator – Răzvan Apetrei) 
 Prin prisma tipului de învatamant, și anume opțional, gândirea stereotipă în procesul de predare–

învatare–evaluare online, nu reprezintă o variantă. Creativitatea, adaptabilitatea, atât a profesorului cât și a 
elevului alcătuiesc punctele cheie în gestionarea cu succes a cursurilor muzicale. 

 Predarea online, în sine, oferă posibilitatea profesorului de a organiza în mod interactiv activitățile 
la clasa virtuală. Multitudinea de platforme educaționale, aplicații, înregistrări, site-uri de specialitate face 
posibilă desfășurarea orelor online, într-un mod mai atrăgător și captivant pentru copii. De asemenea, 
predarea este înțeleasă mult mai bine, atunci când profesorul coreleaza noțiunile strict teoretice cu 
transpunerea lor în sfera audio-vizuală, adaptată criteriilor de vârstă.  

 
https://pin.it/7gTWcbL 
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https://youtu.be/Gg12XsZlCUw
https://pin.it/7gTWcbL


În mod automat, învațarea este mai facilă pentru toți participanții la 
clasă, atunci când jocul devine pionul principal în proces. Observăm 
modificări pozitive, evidente în puterea de concentrare, în interesul față de 
lecția în sine, dar și în atitudinea lor față de activitatea desfășurată, luând în 
considerare că aceasta are loc în confortul propriei case. 

Prin urmare, evaluarea menține același curs, nepunând presiune pe elev 
neapărat, sporind astfel performanța prin instrumente de evaluare, pe placul 
acestuia. 

 
Astfel, procesul de predare-

învatare-evaluare online, trebuie văzut 
ca un ansamblu, în același fel, cum este 
și relația de interconectare dintre 
profesor și elevi, în cadrul acestui 
demers instructiv-educativ. 

 Munca profesorului nu se oprește însă, în momentul închiderii 
conexiunii online, obiectivul acestuia fiind ca toți copiii, indiferent 
de mijloacele tehnice/electronice de care dispun, să poată beneficia 
de procesul educativ. În situația în care anumiți elevi nu pot participa 
la ora propriu-zisă, materialele informative sunt transmise de către 
profesor pe alte canale de comunicare. Totodată însă, cadrul didactic 
trebuie să îi ofere elevului siguranță și sprijin; trebuie să îl încurajeze 
în toate încercările sale de a atinge obiectivele lecției respective. În 
acest fel, copilul nu va intra într-o stare depresivă, depășind blocajele 

apărute pe parcurs. 
În egală măsură, participarea în cadrul orelor online aduce un beneficiu în ceea ce privește 

minimizarea distanțării sociale dintre elevi. Aceștia se conectează, discută, interacționează unii cu ceilalți, 
păstrând astfel sentimentul de apartenență la grup. În acest context dificil al predării la distanță, profesorul 
devine fară să își dea seama, uneori, un model pentru elevii săi, demonstrând că învățarea nu are loc doar 
în școală, acesta fiind nevoit să se adapteze noilor metode de instruire. Trecând peste bariere, elevul va fi 
constant motivat în a se perfecționa. 

Totuși, “multă lume se asteaptă ca profesorul să fie un sfânt”- Haim Ginott, ceea ce poate crea 
presiune asupra cadrului didactic, predispunându-l la suprasolicitare (așa numitul efect burnout). Acest 
efect poate apărea din cauza schimbării sistemului de predare – învățare – evaluare, în mediul online, reacție 
normală la un stimul stresant, precum alegerea și utilizarea unei platforme, potrivită pentru activitatea 
desfășurată. Însă, dacă feed-back-ul pozitiv este bidirecțional, efectele suprasolicitării se transformă în 
satisfacție și în motivația de a continua.  

În ceea ce privește domeniul vocațional-muzical, unul dintre cele mai importante feed-back-uri pe 
care îl poate primi profesorul, îl reprezintă dorința elevilor de a continua studiul muzicii și după încheierea 
cursurilor, fie ele și online.  

Prin urmare, putem conchide asupra faptului că educația artistică a copiilor, indiferent de gradul său 
forma în care se realizează (clasic sau online), va aduce cu siguranță contribuții în educația morală a 
acestora, le va forma gustul estetic și le va pune bazele capacității de a emite judecăți de valoare, 
desăvârșindu-le personalitatea.  

În școală sau online, muzică să fie! 
https://youtu.be/1prweT95Mo0 
 
Articol realizat de prof.  
Alexandra Nechita 
 
 

Bianca Oprea 
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 ONLINE SAU TRADITIONAL? 
 

PROF. BIANCA OPRESCU 
 COLEGIUL NATIONAL “ANDREI MURESANU “ DEJ 

 
 Invatamantul este o activitate care implica o intreaga aventura a cunoasterii cu mai multe fatete. Nu 

numai acumulare de cunoastinte dar si cunoasterea umana in tot ansamblul ei. Socializarea face parte din 
aceasta aventura iar socializarea virtuala este doar o alternativa nu tocmai inspirata a celei traditionale. 

In aceasta perioada de pandemie, din pacate, atat profesorii cat si elevii nu au avut posibilitatea sa 
aleaga intre scoala on line si cea off line. A fost online sau nimic. 

 Asa ca ne-am imbarcat cu totii in aceasta calatorie. Fiecare cu bagajul sau mai mare sau mai sarac. 
In ceea ce priveste informatiile, acestea erau la profesori. In schimb cunostintele de tehnologie erau fara 
indoiala atuul elevului. Si astfel a inceput munca in echipa, in cele mai bune situatii, sau negocierea (pe 
principiul eu, profesorul, transmit pentru ca sunt obligat, tu, elevul, iei parte daca te intereseaza fiindca, din 
pacate, nu esti constrans de absolut nimic). 

Cel mai mare dezavantaj, din punctul de vedere al profesorului a fost faptul ca acest efort a fost mai 
mult unilateral. Ce s-a putut lucra cu elevii. In proportie de 75% tot ce aveai planificat. Trist a fost sa vezi 
elevi care intra online doar cu numele si cu un microfon inchis sau deloc. Ai putut lucra numai cu cei 
interesati si care au primit educatia in cei sapte ani de acasa ca nu este frumos sa lasi un adult sa te astepte 
sau sa nu ii raspunzi cand te intreaba.  

Dupa ce au fost anuntati ca pot sa aiba situatia incheiata si daca nu iau parte la aceste activitati, elevii 
s-au relaxat si mai mult.  

Stand de vorba cu ei si cerandu-le un feedback marele dezavantaj a fost lipsa comunicarii face-o-face 
cu colegii. Iata ca a fost buna aceasta experienta pentru a-si da seama elevii ca scoala nu e chiar asa d rea 
si nefolositoare. Ca educatia nu se face numai in familie si in cadru organizat de o institutie de invatatmant 
ci se face si prin interactiunea zilnica cu grupul de prieteni. 

Daca ar fi sa enumeram avantajele scolii de acasa acestea s-ar putea rezuma la: 
1. Tanarul este plasat in mediul sigur ferindu-l de violenta, bullying si tentatia varstei de a incerca 

droguri, fumat etc. 
2. Intareste legaturile dintre membri familiei. 
3. Permite parintilor sa aiba un control mai mare asupra tanarului. 
Dar toate aceste avantaje, privite in oglinda se pot transfroma foarte usor in dezavantaje, vazute prin 

ochii copilului. 
Un licean nu va aprecia foarte mult faptul ca este tinut prizonier in casa cu toate ca aceasta este un 

loc sigur. Si, pe buna dreptate, mediul sigur de acasa este unul creat artificial dar tanarul trebuie format sa 
faca fata vietii in comunitate. Iar viata reala si societatea actuala ii ofera surprize la care el trebuie sa stie 
sa raspunda si sa le faca fata. Riscam sa formam un adult lipsit de perspective si incapabil de socializare in 
lumea reala. 

Legaturile dintre membri familiei pot sa se intareasca dar tot asa de bine pot sa se si deterioreze tocmai 
din cauza ca petrecem tot timpul impreuna. Pana la urma omul este un animal social caruia nu ii place 
captivitatea. Iar omul tanar mai ales. 

Cat despre controlul parintelui asupra copilului nici nu este bine sa pornim discutia. Intrebati un licean 
despre controlul parintilor si trebuie sa ii acordati cateva ore bune pentru ca nu va epuiza subiectul sau, mai 
bine zis, polemica. 

Un alt dezavantaj major este transformarea copiilor in persoane anxioase si dependente de adultii cu 
care interactioneaza: parintii. Exista riscul ca imaginea despre scoala a parintelui sa fie proiectata si asupra 
copilului iar acesta sa isi formeze o idee preconceputa.  

Ca o concluzie la acest subiect foarte dezbatut in zilele noastre, scoala trebuie sa ramana scoala.Sa isi 
desfasoare activitatea intr-o cladire specifica, cu dascali si elevi si mai ales cu reguli. Pentru ambele 
categorii nu doar pentru unii. Sigur ca tehnologia are un loc aparte in acest proces instructiv-educativ dar 
nu trebuie sa inlocuiasca factorul uman. 

Am sa inchei articolul, citand unul din elevii mei de liceu” Nu credeam ca o sa spun asta vreodata, 
dar mi-e dor sa merg la scoala!” 
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“EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 ȘCOALA ALTFEL; ȘCOALA DE ACASĂ!  

ATELIER DE CREATIE ON-LINE: TOTUL VA FI BINE!” 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE! 

 

PROF. GR. I. OȘAN GENINA SILVIA 

LICEUL TEORETIC ,,PAVEL DAN’’CÂMPIA TURZII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN OPRIȘ„ TURDA 

DISCIPLINA: RELIGIE 
 

"Nu există limită în posibilităţile omului educat." Părintele Dumitru Stăniloae 

 

Datorită pandemiei, crizei generate de către aceasta, am trecut printr-o perioadă grea în care, pentru 

a ne proteja pe noi și pe ceilalți dragi nouă, a trebuit să stăm în casă, să lucrăm de aici, să continuăm 

instruirea elevilor în toată această perioadă.  

În continuare vă voi prezenta un exemplu de bună practică din activitățile orei de Religie Ortodoxă 

pentru învățământul on-line. 

Pe parcursul lectiei vom aprofunda importanța Exemplului personal de ajutorare a aproapelui. 

Desfășurarea lecției on line se face în felul următor: 

Pentru a aprofunda lecția „Importanţa exemplului personal de iubire creştină” trebuie să parcurgem 

următorii pași: 

• Citește lecția, se specifică pagina corespunzătoare; 

• Notează pe caietul de Religie: data, titlul lecției și „Să reținem” de la pagina indicată de către 

profesor; 

• Vizionează filmulețul, este specificată pagina, și pașii care trebuie parcurși (apăsând butonul 

albastru din dreapta sus – vizionează). 

Următoarea etapă din lecția on line este Exersare/ Aplicare 

• Efectuează pe caiet exercițiul numit de profesor, care este de la pagina și specificăm care 

Continuăm activitatea on line prin îmbogățierea cunoștințelor. 

• Realizează un afis cu o activitate de voluntariat pe care o dorești, care să cuprindă: evenimentul 

organizat; locul, data și ora desfășurării; alte informații aflate din afiș (ce vom face acolo, cu ce daruri vom 

merge acolo, cine ne va însoți și ce activități vom desfășura)etc. 
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• Pentru o cunoaștere mai detaliată a ceea ce înseamnă activitatea de voluntariat, vizionează 

filmulețul (este indicată pagina) și modalitatea de parcurgere (apăsând pe butonul albastru din stanga sus – 

vizionează). 

Cuvintele noi, le trecem la vocabular: 

-Toleranță: îngăduință 

-Solidaritate: ajutor reciproc. 

Încheierea activității on line 

Fotografiază pagina pe care ai creat-o în caietul de religie și posteaz-o pe platformă. 

Feed-back-ul lecției: 

-Mă interesează să-mi transmiți părerea ta despre lecția de Religie Ortodoxă de astăzi. 

-Să cântăm Hristos a înviat! (este trimis link-ul care trebuie accesat). 

Procesul de predare on line a Religiei Ortodoxe își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci 

când, atât profesorul cât și elevii, părinții reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc 

acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

Concluzie.Activitățile specifice pentru învățământul on-line la ora de Religie Ortodoxă, trebuie să 

activizeze elevii, să-i conștientizeze de importanța învățării permanente, să le facă plăcere, să-i 

îmbogățească în învățătură creștină, pe înțelesul lor și TOTUL VA FI BINE! 
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https://www.youtube.com/watch?v=SaTZdpqDR78


  
ȘCOALA ALTFEL/ȘCOALA DE ACASĂ  

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR PĂCURAR CAROLINA 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 
 
În anul școlar 2019/2020, Școala Altfel s-a desfășurat on-line. Voi prezenta mai jos două activități pe 

care le-am desfășurat, precum și modalitatea de realizare. 
Titlul activității: ”Minte sănătoasă în corp sănătos!” 
Tipul activității: Educație nutrițională 
 Sursele on-line utilizate (link-uri): 
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA  
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E 
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp, cu ajutorul părinţilor. 
Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-urile cu filmuleţele pe care 

le-am propus copiilor spre vizionare, precum și activitățile concrete de realizat. Astfel au fost parcurși 
următorii pași: 

1. Vizionarea videoclipurilor educaționale. 
2. Alcătuiește un meniu sănătos pentru o zi. 
3. Completează rebusul scriind correct în grilă denumirile fructelor și legumelor și vei obține pe 

vertical A-B sursa de bogăție pe care acestea o conțin. 
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Titlul activității: ”Primăvara, anotimpul verde!” 
Tipul activității: Educația pentru artă 
 Sursele on-line utilizate (link-uri): 
• https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0 
• https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs 
• https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2545797-flori-de-primavara-powerpoint 
 Desfășurarea pe scurt a activității: 
Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp, cu ajutorul părinţilor. 
Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-urile cu filmuleţele pe care 

le-am propus copiilor spre vizionare, precum și activitățile concrete de realizat. Astfel au fost parcurși 
următorii pași: 

1. Ascultă cântecele din link-ul următor (https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0) și 
vizionează prezentarea despre florile de primăvară. (https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2545797-flori-
de-primavara-powerpoint) 

2. Realizează un desen, o pictură sau un colaj cu floarea de primăvară preferată de tine. Caută și scrie 
informații despre floarea preferată. 

3. Vizionează filmulețul ”Spărgătorul de nuci”, (https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs) 
apoi răspunde la următoarea întrebare: ”Ce jucărie le-ai fi dăruit tu celor doi copii ca și cadou? Motivează 
răspunsul. 

 

 

 
Sarcinile au fost realizate pe fișe și vor fi păstrate de elevi într-o folie pentru a fi aduse la școală și 

atașa portofoliului personal al acestora. 
Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, astfel feedback-ul 

activităţii propuse 
Activitățile au fost foarte atractive, elevii fiind încântaţi de filmuleţele propuse şi implicându-se activ 

în realizarea sarcinilor propuse. 
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ÎNVAȚAMANTUL ON-LINE - ȘCOALA DE ACASA 

 
PACURARIU MARIA, PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 

ȘCOALA GIMNAZIALA MAURENI – GRADINIȚA P. N. MAURENI 
JUD.CARAȘ-SEVERIN 

 
 Sistemul educațional românesc reprezintă un risc pentru dezvoltarea emoțională a copiilor noștri, din 

mai multe perspective. Elevul român de succes este un bun receptor și reproducător de informație. Atunci 
când se evaluează progresul și perfomanța unui elev, nu sunt luate formal în considerare abilitățile sale 
emoționale și sociale, felul în care, în contextul școlii, el devine din ce în ce mai bun la a-și cunoaște și 
gestiona emoțiile, la a construi și menține relații sociale, de colaborare cu cei din jur, colegi sau cadre 
didactice. Neavând formal acest obiectiv de dezvoltare, școala eșuează în a avea grijă de sănătatea 
emoțională a copiilor. 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ.  

 În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine…astăzi. 

 Din punctul de vedere al profesorilor, părerile sunt destul de divizate. Sunt cadre didactice care 
înțeleg rostul și utilitatea acestor activități, reușind să valorifice potențialul acestei forme de învățare, 
precum și profesori care consideră că nu este o formă veritabilă prin care pot să-și manifeste potențialul 
de educare a elevilor. Dincolo de aceste aspecte, o certitudine este faptul că nu am fost pregătiți pentru o 
astfel de abordare a învățării (existând prea puține formări ale cadrelor didactice în această direcție) și 
că este necesar un timp pentru ca toți factorii implicați în acest proces educativ să înțeleagă potențialul pe 
care îl are învățarea online. 

 Una dintre provocările menționate de cea mai mare parte a profesorilor a fost conexiunea reală cu 
elevii și obținerea de feedback. Mai mulți respondenți au menționat faptul că elevii simt nevoia de a se 
vedea și de a interacționa în offline. Profesorii experimentează cu metode diverse pentru a reuși să le atragă 
atenția elevilor și de a-i implica, dar succesul depinde, pe lângă aplicațiile folosite, de interacțiunea pe care 
o aveau deja în mediul offline. 

 Dacă privim partea pozitivă, totuși, mulți dintre profesori privesc această criză ca pe o 
oportunitate de a deprinde abilități noi, de a învăța mai multe despre ei și despre elevi. Majoritatea 
respondenților simt că au o responsabilitate de fi alături de elevii lor și de a-i ghida prin această perioadă. 
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PROFESOR ÎN ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR PĂDURARU MONICA CECILIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAŢI 
 

 În contextul situaţiei actuale din ţara noastră, profesorii sunt acum provocați să se adapteze 

rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu 

instrumente online accesibile tuturor și multă implicare, putem face progrese împreună și, mai mult 

decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze 

organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie 

instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai 

mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din 

clasa fizică și nu toate orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început 

deja să aplice aceste măsuri arată că oricât de sinuos, procesul este fezabil, cu motivație și multă 

răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. 

 Fiind profesor pentru învăţământul primar am comunicat pe grupul clasei pe facebook cu 

părințiişi pe baza unui chestionar aplicat online am stabilit orarul și modul de derulare a orelor. 

 În prezent avem în desfășurare un proiect etwinning al cărui founder sunt eu, ”WITH THE MASK, 

WITHOUT THE MASK! - PUPPET THEATER” (aprobat în data de 06.02.2020). Profesori implicați în 

proiect, din fiecare țară Bulgaria (1), România (5), Turcia (1). Scopul proiectului este de a îmbina arta cu 

joaca copiilor, manifestarea comportamentelor acestora prin intermediul rolurilor interpretate de 

marionetele confecționate de elevi. Am folosit aplicații digitale în realizarea filmulețelor pe care le-am 

postat pe youtube și care au fost atașate pe platforma etwinning, la materiale, din cadrul proiectului, sperăm 

să finalizăm cu succes chiar dacă perioada martie-iunie noi am avut programate activități cu copiii la diferite 

ateliere de mânuire a păpușilor, am încercat să compensăm aceste ateliere în mediul on-line întâlnindu-ne 

în conferințe pe platforma Zoom și apelând chiar la mici seminarii on-line predate de actori ai teatrului de 

păpuși.  

 Desigur misiunea noastră este aceea, de a ne asigura că pe parcursul acestei perioade să continuăm 

să furnizăm metode eficiente de învățare elevilor noștri. Echipa școlii noastre a elaborat un plan de predare 

virtuală, menit să asigure continuitatea activității de învățare pe întreaga durată a suspendării cursurilor. 

Lucrăm pe platforma Edmodo și folosim pentru conferințe platforma Zoom, care s-au dovedit a fi foarte 

eficiente și generoase din punct de vedere al costurilor și mediilor de stocare a informațiilor.  
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 Exemplele de bună practică pot continua cu activitățile desfășurate în săptămâna Școala Altfel pe 

care școala noastră a planificat-o în perioada 25-29 mai 2020, moment în care profesorul trebuia să 

demonstreze că deține acele competențe digitale și le pune în practică cu măiestrie pentru a face activitatea 

altfel mult mai atractivă pentru elevii săi.  

 Prima activitate s-a numit ”MasterChef în familie”, elevii au fost invitați să gătească împreună cu 

părinții lor și să facă o artă din acest lucru, întrecându-se în preparate cât mai atractive iar la finalul zilei 

am realizat un poster cu ajutorul aplicației Padlet în care fiecare și-a expus cea mai expresivă poză sau film 

pentru a fi votate de ceilalți colegi. Activitatea a fost un succes elevii așteptau cu nerăbdare să vadă cine 

este votat cel mai mult (cei interesați pot accesa linkul pentru a vizualiza posterul 

https://ro.padlet.com/esteracaus/bf4ukish6ae6hmw8). 

 Altă activitate de succes a fost ”Copilăria”, elevii au avut de susținut un Concurs on-line de limba și 

literatura română ”Amintiri din copilărie”, unde am intrat în conferință Zoom, apoi au avut de realizat un 

desen/pictură cu tema ”Copilăria mea” iar la finalul zilei au realizat un nou poster cu aplicația Padlet în 

care au postat desenul/pictura realizată și la fel au votat cea mai frumoasă lucrare (link 

https://ro.padlet.com/paladecuta/vh7knxrsq72yw7a3). 

 Au mai fost și alte activități deosebite în care se pare că am avut nevoie de toate competențele în 

special de cele digitale dar copiii au simțit totuși lipsa interacțiunii directe cu ceilalți colegi și chiar cu 

profesorii de la clasă.  
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ÎNVĂŢAREA ONLINE ÎN CICLUL PRIMAR  

- AVANTAJE, DAR MAI ALES LIMITE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR AVRAM ADELA 
PROF. ÎNV. PRIMAR PĂDURARU VIOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ARON COTRUŞ”, ARAD – STEP BY STEP 
 
Secolul XXI este secolul tehnologiei, dar mai ales este secolul schimbării vechilor paradigme sociale 

şi culturale, fapt care impune schimbări şi la nivelul învăţământului, prin adaptarea idealurilor educaţionale 
la tot ceea ce este de actualitate în societatea contemporană. Aşadar, pe fundalul noilor probleme de sănătate 
ridicate la nivel mondial, se conturează tot mai bine necesitatea adaptării şi la un “altfel” de şcoală, şcoala 
de acasă, şcoala online. În acest context, vom încerca, în cele ce urmează, să evidenţiem câteva aspecte 
privind învăţarea online în ciclul primar. 

 Printre avantajele învăţării online, putem, desigur, evidenţia accesul nelimitat la informație, în 
special cu ajutorul Internetului, fapt care permite accesarea unor multitudini de materiale despre un anumit 
subiect. Din acest punct de vedere putem considera că învăţarea online facilitează dezvoltarea unor 
deprinderi de căutare, selectare a conţinutului învăţării printr-o implicare activă a celui care învaţă. 
Evident că şi în ciclul primar conţinutul învăţării poate fi accesat şi pe internet sub formă de text, imagini, 
materiale audio și video. Datorită specificului vârstei însă, efortul intelectual şi solicitarea elevilor trebuie 
să fie corect dozate, iar în ciclul primar această sarcină revine învăţătorului. Totodată este important ca 
acesta să le explice elevilor care surse de informații sunt bune și care nu, astfel încât copiii să învețe cum 
să evalueze informațiile care le găsesc pe Internet despre un subiect, un lucru atât de esenţial pentru a selecta 
cu succes ceea ce este util din oceanul de informații pe care îl au la dispoziție. Să nu uităm însă că, în 
domeniul T.I.C., depriderile şi cunoştinţele copiilor de vârstă şcolară mică aflaţi în ciclul achiziţiilor 
fundamentale nu sunt suficient de dezvoltate, fapt care reprezintă o limită serioasă în învăţarea 
online. Din acest motiv, în această etapă este necesară şi implicarea părinţilor.  

Totodată, specificul vârstei micilor şcolari necesită interacţiunea cu cadrul didactic şi cu 
colectivul clasei. În cadrul acestei dimensiuni socio-afective se desprind două tendinţe: una de expansiune, 
de ataşare faţă de alte persoane şi alta de preocupare faţă de sine. Prin cea din urmă se întrezăresc germenii 
viitoarei conştiinţe de sine, a eului ce se priveşte pe sine. Este aşa-zisa tendinţă a interiorităţii, a concentrării 
asupra lui însuşi. Lumea interioară şi lumea exterioară nu mai stau pe acelaşi nivel. Aşa cum îşi construieşte 
conştiinţa morală interiorizând regulile obiective ale grupului şi ale familiei, el învaţă să nu exteriorizeze 
tot ce gândeşte şi tot ce simte. Adaptarea la cerinţele şcolii impune modificări în toate componentele 
personalităţii. Extinderea câmpului afectiv înseamnă crearea de noi legături sociale, respectarea unor reguli, 
acceptarea unor îndatoriri, creşterea capacităţii de efort etc. Toate aceste aspecte nu se pot dezvolta învăţând 
online - astfel putem evidenţia minusul pe care învăţarea online îl are în formarea personalităţii copilului. 
În plus, generaţia actuală de părinţi pune o presiune uriaşă pe cadrele didactice de la care aşteaptă să asigure 
reuşita propriilor copii, cu cât mai puţină implicare din partea lor, a părinţilor. Însă, după cum am menţionat 
şi mai sus, datorită vârstei, învăţarea online la ciclul primar nu se poate realiza fără sprijinul şi monitorizarea 
adultului. Din acest punct de vedere este necesară şi o conştientizare a părinţilor în privinţa rolului 
de partener pe care trebuie să şi-l asume.  

De asemenea foarte greu se realizează învăţarea online în clasa I și în clasa pregătitoare când 
interacţiunea cu învăţătorul în însuşirea citit-scrisului şi primelor concepte şi operaţii matematice 
este esenţială. Către începutul vârstei şcolare, în condiţiile unei organizări corecte a procesului instructiv -
educativ, percepţia copilului capătă caracterul unei activităţi dirijate spre un anumit scop. Copilul are nevoie 
de manipularea directă a obiectelor pentru a reuşi să desprindă treptat diferitele părţi componente ale 
acestora şi legătura între aceste părţi. Prin procesul de învăţământ aceste trăsături ale percepţiei sunt 
depăşite, deoarece perceperea materialului intuitiv se desfăşoară sub îndrumarea învăţătorului care 
orientează percepţia elevilor spre caracteristicile esenţiale ale materialului de observat pe baza analizei 
părţilor componente, percepţia devenind astfel analitică. Deci, în primul rând elevul trebuie pus în în situaţia 
de a acţiona, de a face ceva practic. Apoi, el trebuie să înveţe să prindă sensul, structura de ansamblu a 
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faptelor despre care învaţă. Prin manipularea obiectelor se învaţă conceptul de număr natural şi operaţiile 
matematice. Dacă online acest lucru se realizează destul de greu, învăţărea online a scris-cititului pare 
aproape imposibilă fără ajutorul cadrului didactic care monitorizează şi susţine acest proces individual. 

Pe de altă parte, în contextul învăţării online la vârsta şcolară mică, mai apare și o altă problemă – 
integrarea socială şi dezvoltarea personalităţii şcolarului mic, formarea conştiinţei de sine şi 
conştiinţa morală. Participarea activă la viaţa şcolară are influenţe formative asupra dezvoltării laturii 
sociale responsabile a personalităţii şcolarului. Energia din colectivitate şi învăţarea împreună cu ceilalţi 
copii din grup ocupă un loc important în dezvoltarea psiho-comportamentală şi emoţională a 
copilului. Ar trebui aşadar să ne gândim foarte serios la importanţa formării personalităţii şi la cultivarea 
unor valori cu care copiii trebuie să crească, aspecte care se dezvoltă doar în mediul şcolar, în grupul clasei. 

Ca încheiere, putem concluziona că, oricum va arăta şcoala viitorului şi oricât de tehnologizată 
va deveni, furnizorii de educaţie trebuie să ţină cont de nevoia umană elementară a dialogului şi a 
interacţiunii sociale, precum şi de toate aspectele şi particularităţile vârstei elevilor implicaţi în 
procesul instructiv-educativ. 
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EXPERIENȚA DE SUCCES IN ȘCOALA ONLINE  

 
PAHOME DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 4 MORENI, DAMBOVIȚA 
 
CLASA: a II-a 
DISCIPLINA: Dezvoltare personală 
SUBIECTUL: Importanța meseriilor 
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi și deprinderi 
SCOPUL LECŢEI: formarea priceperilor și deprinderilor de identificare corectă a meseriilor 
Competențe specifice 
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă 
3.3. Prezentarea utilităţii unor meserii/profesii cunoscute 
Obiective operaționale 
O1. să recunoască denumirile unor meserii, pe baza cunoștințelor însușite; obiectivul va fi considerat 

atins dacă vor recunoaște 3 din cei 5 termeni dați (C.S. 2.2.); 
O2. să denumească denumirile unor instrumente, folosind imagini; obiectivul va fi considerat atins 

dacă pentru meseria indicată sunt menționate cel puțin trei instrumente (C.S. 3.3.); 
 
Activitatea de învățare la distanță 
Activitatea s-a desfășurat pe platforma Zoom, mediu care a permis interacțiunea sincron și lucrul pe 

grupe. Fiecare elev și-a exprimat un punct de vedere și a oferit feedback. 
 
EVOCARE  
Construirea ancorelor/ 15 min. 
Prima secvență reprezintă o discuție euristică (online) despre meserii. 
Salutul ,,Bună dimineața, dragi elevi!/ Bună dimineața doamna învățătoare!” implică denumirile a 

două meserii cunoscute de ei. Am insistat asupra denumirilor celor doi termeni și asupra rolului fiecărei 
meserii. Apoi, fiecare elev a fost invitat să denumească meseriile părinților și instrumentele folosite de 
aceștia. 

 
CONSTITUIREA SENSULUI/ 20 min. 
Activitate 1. Timp de 4 minute, elevii au vizionat un film didactic în care personajele și-au ales, după 

criterii personale, meseria preferată. https://vimeo.com/152493019 
Activitate 2. Elevii au fost împărțiți în două grupe care au avut ca simbol meseriile prezentate în 

filmul vizionat. 
Sarcina de lucru: 
În cadrul grupului mic, fiecare elev a adus argumente pentru susținerea importanței meseriei, apoi, la 

nivelul grupului, au negociat și au formulat criteriile care au stat la baza alegerii acelei meserii. Apoi, în 
grupul mare, raportorii au prezentat rezultatul activității, argumentând importanța meseriei descrise. 

 
REFLECŢIE/ 5 min. 
Reactualizarea ancorelor 
Trimiterea codului Mentimeter și completarea răspunsului de către elevi. 
Scrie denumirea meseriei pe care o vei avea când vei creşte.  
 
La final, elevii sunt invitați să se gândească, într-un minut, la ceea ce au învățat și completează 

afirmația primită în chat. 
Din lecția de astăzi am învățat……………………………………… 
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RESURSELE WEB ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 PROF. PALOȘ CLAUDIA DANIELA,  

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,  

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 
 

 „Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului ») 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 

de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 

educație. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 

deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 

disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 

manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 

lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 

încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 

tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 

de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 

și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 

al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. 

prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua 

Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora 

de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 

determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 

caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 

informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
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se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 

de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 

educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 

corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 

activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 

deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 

încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 

bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 

elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 

total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Băban, Adriana-coordonator,  ,,Consiliere educațională”, Ghid metodologic pentru orele de 

consiliere și dirigenție, Cluj-Napoca, 2001; 

2. Drăgan, Ion,  ,,Educația noastră cea de toate zilele”, Ed. Eurobit, Timișoara, 1992; 

 

620



 

ȘCOALA DE ACASĂ CA ALTERNATIVĂ ÎN INDIVIDUALIZAREA 

ACTULUI EDUCAȚIONAL  

  

 PROF. ÎNV. PREŞC. PANĂ DIANA-MARIA 

 GRĂDINIŢA P.P. “PALATUL FERMECAT” REŞIŢA,  

 JUD.CARAŞ –SEVERIN  
 

”Capul copilului nu este un vas pe care trebuie să-l umpli, ci o făclie pe care trebuie să o aprinzi, 

astfel încât mai târziu să lumineze cu lumină proprie.” Plutarh 

 

G. Leroy spune că ”procesul de învățământ” începe când tu profesor, înveți de la elev, când tu, 

situându-te în locul lui, înțelegi ce a înțeles el în felul în care a înțeles”. Educația este un ansamblu armonios 

de acțiuni de transformare în sens pozitiv și pe termen lung a ființei umane raționale, este un efort de 

împreună lucrare a celor doi actori implicați-educatorul și educabilul-care are ca finalitate primordială 

formarea omului ca om, ca persoană responsabilă și autonomă.  

Didactica modernă schimbă viziunea tradițională asupra educabilului, punându-l pe acesta în centrul 

atenției demersului educational, având ca scop să-l facă pe subiect co-participant și co-autor la propria sa 

devenire, formare. Rolul profesorului de azi este acela de a crea un mediu educațional care să îndrume, 

orienteze și să înlesnească instrucția și educația.  

 Achiziția timpurie a cunoștințelor transmise în cadrul diferitelor activități pe domenii experiențiale 

reprezintă un aspect esențial al succesului academic pe termen lung și al dezvoltării optime a capacităților 

și abilităților copilului de vârstă preșcolară. Activitățile instructiv-educative desfășurate în grădiniță au 

menirea de a dezvolta capacitățile intelectuale ale copilului, de a-i stimula și dezvolta potențialul creator și 

imaginația. Aceste activități desfășurate sub directa coordonare a cadrului didactic contribuie semnificativ 

la formarea capacității copilului de a trece de la gândirea concret-intuitivă la cea abstractă, simbolică. 

Însușirea limbajul matematic constituie premisa sau punctul de plecare în atingerea succesului matematic 

la preșcolari.  

De ce trebuie să acordăm o importanță majoră dezvoltării limbajului? Pentru că cuvintele posedă forța 

de a reda și cunoaște profund realitatea și lucrurile așa cum acestea există și relaționează în contextul 

existenței noastre. Cuvintele noastre, comunicarea verbală constituie sursa și garanția progresului, evoluției 

omenirii în toate domeniile de activitate. 

Relația vorbire-limbă-realitate reprezintă substanța dezvoltării cognitive prin raportarea eu-lui la 

lumea înconjurătoare. Limbajul prin funcția sa cognitivă este principalul instrument de mijlocire și 
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potențare a proceselor cognitive umane. Cu alte cuvinte, limbajul reprezintă factorul esential în dezvoltarea 

omului ca ființă socială, inteligentă și creatoare. 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate, unele 

dintre ele nepregătite să facă față provocărilor ridicate de anumite situații critice. Este și cazul educației, 

pusă în fața unei noi provocări: cea digitală. Din 11 martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, 

profesorii, autoritățile și părinții încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care 

procesul educațional trebuie să continue în mediul on-line până la sfârșitul anului școlar. Procesul a fost 

testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile 

telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile on-line. 

Problema este că oficialii din educație au pus în aplicare acest sistem fără o minimă pregătire 

prealabilă și fără a asigura tuturor elevilor condiții egale de pregătire. Potrivit surselor oficiale, peste 

300.000 de elevi nu au acces la internet, ceea ce face ca decizia Ministerului Educației privind învățământul 

on-line să adâncească diferențele dintre elevii din mediul urban și rural. 

Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte, există unități de 

învățământ care s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ on-line, pentru că se pregăteau deja 

pentru școala viitorului. Profesorii sunt invitați să descopere metodele și instrumentele concrete prin care 

își pot schimba în mod pozitiv stilul de predare și modul de a relaționa cu copiii. 

Rămâne ca specialiștii din domeniul educației să ne ofere un răspuns argumentat la următoarea 

întrebare extrem de importantă, actuală, profundă, cu influențe majore asupra viziunii educației moderne: 

Din punct de vedere al relaționării sociale, acest timp de învățământ individualizat desfășurat on-line este 

benefic dezvoltării socio-emoționale a copilului de vârstă preșcolară? Este cunoscut faptul că psihologia 

copilului vine în contradicție cu aceste norme de distanțare, de evitare a interacțiunilor directe cu celălat, în 

condițiile în care joaca, activitatea de bază la vârstă timpurie presupune socializare și comunicare cu ceilalți. 

Aceste aspecte sun mai mult decât relevante și necesare dezvoltării armoniase a personalității copilului. 

Omul este o ființă socială, care se dezvoltă și progresează relaționând cu ceilalți membrri ai comunității din 

care face parte. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. PANĂ DOINA IULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI 

 
Anul acesta a venit cu o provocare neașteptată pentru cadrele didactice și elevii care au fost nevoiți 

să se adapteze din mers cu predarea-învățarea-evaluarea în mediul online. Practicile educaționale utilizate 
de atâția ani au fost reorganizate, reinventate pentru ,,Școala de acasă”. 

În acest context, actorii implicați în actul educațional au întâmpinat limite, dar și avantaje. Predarea 
online îi poate ajuta pe elevi care sunt familiarizați cu tehnologia, fiind generația de nativi digitali așa cum 
se afirmă tot mai des în ultima vreme, dar nu le poate acoperi toate nevoile, mai ales pe termen lung.  

Până acum elevii învățau la școală ceea ce li se preda din manuale prin metode tradiționale sau activ-
participative, utilizând caietul sau auxiliarul pentru exersare, cu inserții timide sau mai îndrăznețe de 
învățare în mediul virtual. Utilizarea TIC la clasă, a softurilor educaționale, a unor aplicații și platforme de 
învățare erau tot mai mult pe placul elevilor deoarece acestea ușurează foarte mult învățarea și sunt în acord 
cu explozia informațională și progresul tehnologic al secolului XXI.  

Odată cu apariția pandemiei de Corona virus toată activitatea s-a transferat în mediul online. Elevii 
s-au adaptat destul de repede întrucât ei oricum așteaptau de mult timp o schimbare din partea învățământul 
românesc și a profesorilor.  

Elementul de noutate îl reprezintă sesiunile video. Acesta a fost întâmpinat cu efervescență la început, 
profesorii și elevii fiind captivați de multitudinea de aplicații utilizabile, de noutatea materialelor prezentate, 
de diferitele forme de evaluare online care sunt mai intresante, ușor de aplicat și cu un feedback rapid. 
Mediul online a fost invadat rapid de webminarii, workshopuri, aplicații, toată lumea a simțit nevoia să 
comunice, să împărtășească idei și gânduri despre metodele, soluțiile, practicile prin intermediul cărora 
profesorii și elevii din România s-au adaptat „Școlii de acasă”. 

Curând, am început cu toții să simțim însă și limitările tehnologiei în procesul de învățare. În urma 
aplicării unui chestionar prin intermediul căruia elevii au fost invitați să-și exprime opțiunea față de una 
dintre cele două alternațive de învățare, online sau față în față, aceștia nu au putut afima cu certitudine 
preferința. Au identificat însă o serie de oportunități și limitări. Ceea ce se desprinde din toate răspunsurile 
elevilor ca un numitor comun este faptul că le lipsește conectarea față în față – fizic, simt nevoia să fie cu 
toții în aceeași clasă, să își împărtășească emoțiile, sentimentele, să interacționeze, să socializeze și să învețe 
unii de la alții. Le lipsesc colegii și profesorii, sunetul clopoțelului, gălăgia de pe holurile școlii, pauzele, 
zilele de naștere petrecute împreună și toate activitățile care se desfășurau la școală. Simt nevoia să fie cu 
toții în aceeași clasă, să simtă prezența profesorului, să își împărtășească tot ceea ce au acumulat în acestă 
perioadă. Cel mai greu a fost să stea în spatele unui ecran, cu microfonul închis și să își aștepte rândul să 
vorbească. Chiar dacă la școală învățăm tot felul de informații, unele utile, altele nu, care se uită repede sau 
nu, cel mai important lucru pe care îl învață e să socializeze, să se descurce în societate, să pună în practică 
ceea ce au învățat, să lucreze în echipă. 

Elevii au identificat și o serie de avantaje ale ,,Școlii de acasă”: 
- Au învățat să utilizeze platformele online care sunt foarte interesante; 
- Fiecare zi vine cu o nouă provocare, învață lucruri noi; 
- E mai plăcut să tastezi și să utilizezi diverse aplicații decât să scrii la tablă și în caiet; 
- Învățând în mediul de acasă, au mai mult spațiu și sunt feriți de diferite boli care se pot contacta 

din colectiv, au mai mult timp liber pentru activitățile care îi pasionează; 
- Elevii sunt mult mai interesați de ce învață, e mai liniște, sunt mai puțini factori care îi distrag de 

la lecții; 
- Folosesc programe cu ajutorul cărora lucrează în echipe, iar asta îi ajută să se conecteze și să simtă 

că sunt un colectiv. 
La finalul acestui an școlar complicat și provocator totodată, elevii și profesorii au făcut tot ce le-a 

stat în putință să se adapteze și să continue activitatea de învățare, în ciuda tuturor obstacolelor. Desigur că 
viitorul va fi altfel, că multe din expriențele învățate în mediul online se vor transfera în ,,Școala din clasă”, 
că va fi o combinare interesantă a acestora care cu siguranță vor fi mult mai în acord cu dorința de cunoaștere 
și învățare a elevilor de azi. 
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EXPERIENȚA PREDĂRII ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. PANĂ EMILIA 
 GRĂDINIȚA NR. 72, BUCUREȘTI 

 
Am vrut uneori să lucrez de acasă. Cu un ambient primitor, unde spiritul să se simtă liber, mai curajos, 

iar relațiile umane să fie mai detașate. Să pot sta în papuci, tricou, pantalonii coloraţi preferați, în grădină 
lângă flori cu o cafea alături. La noi, ca în toate zonele rămase în urmă social și economic, locul de muncă 
este chiar de ”muncă”. 

Iată că a sosit momentul în care munca, grădinița se mută acasă. La mine și la ei. Și ne întâlnim la 
mijloc, în lumea virtuală, care nu mai are nici riguarea vechii instituții, nici energia ei variabilă, complicată 
și uneori atât de productivă. La început m-am gândit că acest tip nou de învățare este de fapt momentul unei 
noi alternative, ocazia unei formări profunde, cumva culturale. Înseamnă că nu mai fac aceleași lecții după 
o programă oricum depășită pentru noile generații de copii dar care atunci când se schimbă este mult mai 
complicată că de ce n-ar fi ? Le-am trimis copiilor pe WhatsApp fișe de lucru, linkuri, poezii, etape de lucru 
pentru diverse activități practice, m-am înregistrat citindu-le poveşti, fişe de colorat sau pictat cu curcubeul 
„cu totul va fi bine”, filme educaționale, cântece de pe YouTube și multe altele. Dar toate acestea au 
însemnat doar transmiterea unor sarcini de învățare și teme, prin mijloace electronice, e adevărat, dar nu 
învățare în timp real. Avantajul era că fiecare avea timpul său de lucru și trimitea rezolvarea fișelor sau se 
înregistrau recitând poezia atunci când o învățau, sau cântau cântecelul preferat, de fapt când aveau și 
părinții timp. Așa că am descărcat Zoom și am pus o întrebare timidă pe grupul de WhatsApp. Am primit 
răspunsuri afirmative entuziaste. Decât să trimit atâtea fișe mai bine ne vedem...La prima ședință pentu că 
vremea mi-a permis am ieșit în grădină înconjurată de florile și copacii mei, care au făcut senzație- 
„Doamna, unde sunteți?” . Nu m-am putut abține să nu-i spun unui băiat care încă mânca să termine mai 
târziu. „Dar sunt la mine în bucătărie, doamna!”. Mi-am dat seama că avea dreptate, se încurcaseră spațiile, 
era la el în bucătărie, la mine în curte și la grădiniță în același timp. Sincer, ne-am bucurat cu toții că ne 
revedem, fie și așa pe ecrane. E o bucurie a reîntâlnirii și a ineditului pe care îl trăim. Nici ei nu s-au mai 
vazut așa, iar acum iată-i în spațiul cel mai intim al casei, al camerei lor. Da, cu pisici, cu căței, cu un frate, 
cu o soră mai mică care vrea să vadă și ea, cu părinţi. Discutăm o vreme despre asta, despre cum se simt, 
despre ce cred ei că se întâmplă. Nu am intenția azi să fac o activitate obișnuită, ci o verificare a felului 
cum funcționează comunicarea, cum reușim să interacționăm, ce aș putea face pentru ei ca normalitatea 
grădiniței să nu dispară. Vorbind cu copii de patru, cinci ani, este greu să stabilesc diferite activități, așa că 
îi rog pe părinți să ne punem de acord în legătură cu materialele pe care le vom folosi, materiale comune, 
eu-ei. Am reușit, copiii au fost încântați de fiecare activitate, de fiecare zi petrecută împreună, eu-ei-părinții.  

Când scriu aceste rânduri, îmi dau încă o dată seama că mă număr printre profesorii care pot face, 
chiar și improvizând și învățând din mers, lecții online, fiindcă copiii au, majoritatea, măcar un telefon cu 
internet nelimitat. În foarte multe locuri, inclusiv în capitală, sunt copii pentru care școala e un lux, iar acasă 
nu este deloc confortabil. Mi-ar plăcea să cred că pe viitor online-ul să fie pentru toţi copii indiferent unde 
s-ar afla iar atunci am putea vorbi despre normalitate.  

. 
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STRATIFICARE SOCIALA 

 
PANAIT ALINA-ROXANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”GHEORGHE DUCA”, CONSTANȚA 
 
Scopul articolului de faţă este acela de a prezenta perspectivele asupra stratificării sociale, în viziunea 

lui Pierre Bourdieu, Karl Marx şi Max Weber. 
Aceste trei perspective prezintă, desigur, trei situaţii distinctive: Pierre Bourdieu susţine faptul că un 

om, de mic, are anumite predispoziţii induse, datorită celor trei capitale (social, cultural, economic), ceea 
ce-i determină ocuparea unei poziţii într-un spaţiu social. Max Weber ne oferă o schiţă foarte complicată, 
care, la prima vedere pare a fi de indescifrat, dar, la o privire mai atentă, se prezintă a fi un sistem complicat 
de clase sociale. În colţul opus viziunii schematice weberiene, Karl Marx ne spune că există doar două clase 
sociale principale: clasa burghezilor (capitaliştii) şi clasa muncitoare, sau, cum îi cunoaşte toată lumea, 
proletariatul. Pare simplu, dar, deoarece Marx îşi construieşte totul prin prisma materialismului dialectic, 
întreaga poveste se învârte în jurul formării acestor clase care sunt explicate folosind perspectiva 
relaţională, conflictualistă şi procesuală 

În cazul lui Bourdieu, acesta ne spune din start faptul că „Marx, savant şi om de acţiune, a dat false 
soluţii teoretice – precum afirmarea existenţei reale a claselor” (Bourdieu, 1999: 37). El introduce în calcul 
aşa numitul spaţiu social, care rezolvă, în viziunea lui, „problema existenţei şi a non-existenţei claselor” 
(Bourdieu, 1999: 37). 

Spaţiul social este un spaţiu al relaţiilor, ne spune Bourdieu în lucrarea Raţiuni Practice (1999), în 
care indivizii ocupă poziţii relative, bazându-se pe cantitatea de capital (social, cultural, economic) propriu 
sau acaparat de la părinţi, din instituţiile şcolare, etc. Acest spaţiu social există ca o necesitate de a calma 
si disipa dorinţele celor care visează să clasifice oamenii în grupuri distincte sau clase, în dorinţa de a-i 
mobiliza cu scopuri politice. El consideră ca „obiectivul major al ştiinţei sociale nu este acela de a construi 
clase” (Bourdieu, 1999: 37), „ci spaţii sociale în interiorul cărora pot fi conturate clase care nu există decât 
pe hârtie” (Bourdieu, 1999: 38). 

Bourdieu defineşte capitalul social ca fiind „agregarea resurselor actuale sau potenţiale legate de 
posesia unei reţele durabile de relaţii mai mult sau mai puţin instituţionalizate de responsabilitate si 
recunoaştere civică […] care furnizează fiecărui membru sprijinul capitalului de care dispune 
colectivitatea” (Bourdieu, 1986: 148). 

Capitalul cultural, la Bourdieu, este de trei tipuri: de durată lungă, ce reprezintă creaţii ale minţii si 
corpului, aflate sub forma unor bunuri culturale de genul fotografiilor, cărţilor, dicţionarelor, clădirilor etc; 
o altă formă de capital cultural cuprinde totalitatea teoriilor, problematicilor şi criticilor aduse acelor teorii 
şi problematici, create de către anumite persoane în anumite momente ale istoriei, care pot dăinui până în 
prezent sau pot fi uitate în timp şi spaţiu, depinzînd de utilitatea şi importanţa acestora; ultima formă de 
capital cultural este cea instituţionalizată, de genul instituţiilor şcolare care perpetuează primele două forme 
de capital cultural, astfel încât tradiţia acestora să continue şi la generaţiile noi. De asemenea şi familiile au 
un rol important, deoarece „investesc cu atât mai mult în educaţia şcolară (n.i. – a copiilor) […] cu cât 
capitalul lor cultural este mai important şi cu cât ponderea relativă a acestui capital cultural în raport cu 
capitalul economic este mai mare” (Bourdieu, 1999: 26). 

Primele două tipuri de capital sunt dependente de capitalul economic. Acesta „decide” cât capital 
social şi cultural poate avea un individ şi poziţia pe care o ocupă acesta. Dacă un individ posedă mai mult 
capital economic, acesta va acapara mai mult capital cultural, deoarece are acces la o instituţie şcolară mai 
bună decat alţi indivizi. De asemenea, capitalul economic îi conferă individului un anumit status social în 
spaţiul social. 

În paralel cu spaţiul social, Pierre Bourdieu se simte obligat să explice termenul de câmp al puterii. 
Această noţiune „nu este un câmp ca toate celelalte: este spaţiul raporturilor de forţă dintre diferitele feluri 
de capital” (Bourdieu, 1999: 39). Desigur, el susţine faptul că nu oricine se poate afla în acest câmp, ci doar 
aceia care au acaparat destul de mult din minim unul din capitaluri pentru a fi în stare să domine acest câmp 
al puterii corespunzător. 
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În câmpul puterii se duce o luptă: cei cu mai mult capital, de exemplu, capital economic, ajungând la 
un moment dat undeva mai bine poziţionaţi în spaţiul social, vor lupta pentru a-şi păstra poziţia. Bourdieu 
ne dă un exemplu în care ne spune că aceşti indivizi sau grupuri ar putea sa ia anumite măsuri administrative 
care să afecteze calitatea capitalului cultural din sistemul educaţional „deschizând accesul la poziţiile 
dominante şi, prin aceasta, valoarea relativă a acestor titluri şi a poziţiilor corespunzatoare” (Bourdieu, 
1999: 40). 

El consideră că dominarea unei aşa numite „clase dominante” nu este un efect direct, ci din contră, 
unul indirect care este bazat pe diferite acţiuni, care, unite într-un ansamblu complex generează constrângeri 
încrucişate, domninanţii fiind dominaţi de către alţi dominatori. 

Marx vede totul aparent foarte simplu. Există doar două clase sociale majore, clasa burghezilor şi 
proletariatul. Burghezia se foloseşte de proletariat pentru a-şi spori capitalul, iar proletarilor nu le convin 
modurile brutale ale capitaliştilor de a-i pune la muncă, fiind într-un proces de alienare socială. 
„Proletariatul este alienat pentru că procesul muncii nu se află sub controlul său, ci al patronului, […] pentru 
că marfa pe care o produce nu-i aparţine, […] pentru că este supus maşinii, […] pentru că nu este liber să 
muncească sau nu după bunul său plac, […] pentru că, odată ieşit din uzină, este preocupat să-şi refacă 
forţele” (Colas, 2004: 113). 

Când vorbim de o clasă socială ne referim la toate persoanele care se află in aceeaşi situaţie de clasă, 
sau, mai precis, „clasele sunt definite prin relaţia lor cu mijloacele de producţie” (Tufiş, 2011:301). În cazul 
lui Marx, aceste clase fie deţin proprietăţi şi modurile de producţie, fie deţin forţa brută de muncă. Acest 
lucru îl regăsim şi la Weber. Folosindu-se de materialismul dialectic, Marx ne explică faptul că aceste două 
clase se află în relaţie una cu cealaltă şi cu mijloacele de producţie, în conflict permanent şi sunt într-o 
continuă schimbare. Burghezia nu există fără proletariat şi vice-versa. Ce este interesant şi particular la 
Marx este modul în care vede el aceste clase: pe el îl interesează cum s-au format. 

Burghezii au apărut din iobagii Evului Mediu, care, folosindu-se de statutul lor de ţărani liberi, ajung 
să fie comercianţii primelor oraşe. Desigur, era colonialismului le-a fost de un beneficiu nemărginit, 
deoarece, cu ocazia aceasta, având la dispoziţie zeci de mărfuri noi, sclavi, pieţe noi de desfacere, se crează 
piaţa mondială, ducând la o evoluţie rapidă a societăţii, „făcând prin aceasta ca elementul revoluţionar din 
societatea feudală în descompunere să se dezvolte cu rapiditate” (Marx, Engels, 1962). 

Astfel, burghezia ocupă, încetul cu încetul, posturile ocupate de aristocraţi. Burghezia lucrează, 
câştigă bani de pe urma sclaviei si a negoţului, pe când aristocraţia doar domneşte. „Burghezia a avut în 
istorie un rol cât se poate de revoluţionar” (Marx, Engels, 1962). Ea decide să se revolte împotriva 
aristocraţiei, a feudalilor şi-şi instaurează propria putere asupra tuturora. Ea distruge modurile vechi de 
producţie, relaţiile familiale, se extinde pe tot întinsul globului pământesc doar de dragul pieţei de desfacere 
– mai mult capital. Cucereşte provincii independente, omoară, impune legi, sancţiuni, moduri de viaţă. Iar 
oamenii care produc, simt schimbările drastice şi cumpără produsele puse la vânzare de către capitaliştii 
burghezi, sunt tot o creaţie de a lor. 

Doar că proletariatul se foloseşte de uneltele oferite de către burghezie. „Armele cu care burghezia a 
doborât feudalismul se îndreaptă astăzi împotriva burgheziei însăşi” (Marx, Engels, 1962). Burghezia nu a 
creat doar armele, dar si pe aceia care vor apăsa trăgaciul, susţine Marx. 

Proletariatul este o clasă de oameni liberi. Dar Marx vede altfel acest concept al libertăţii. Este liber 
acela care nu este proprietatea cuiva şi este liber ca să-şi vândă forţa de muncă unui capitalist, deoarece nu 
are alte moduri de a subzista. Clasa capitalistă a creat un cerc închis, aşa încât un muncitor nu poate trăi 
fără să lucreze la o fabrică deţinută de un moşier. Chiar dacă a avut libertatea de a-şi da demisia de la un 
capitalist, acesta este obligat sa lucreze la un altul pentru a-şi câştiga pâinea. Iar pâinea este cumpărată din 
salarul primit de la capitalist. Marx vede conceptul de „libertate” astfel; un individ este liber dacă nu este 
proprietatea cuiva şi este liber să-şi vândă forţa de muncă, neavând altă formă de subzistenţă. 

Burghezia a mai făcut un lucru: a comodificat totul. Comodificarea este acea acţiune prin care orice 
obiect se transformă în marfă cu scopul de a fi vândut. Aşa încât şi omul este comodificat. Un individ îşi 
vinde o anumită perioadă de timp dintr-o zi, în schimbul căreia acesta primeşte un salariu, care, mai precis, 
este preţul forţei sale de muncă. Capitalistul decide cât să-i ofere muncitorului, întotdeauna plătind cât mai 
puţin, pentru a avea un câştig cât mai mare. Iar, din această cauză, pe zi ce trece, între clasa dominatoare a 
capitaliştilor si clasa muncitoare se crează o discrepanţă tot mai mare. Acesta este unul din motivele 
principale pentru care există conflict între cele două. În timp ce burghezii au acces la forţele de ordine ale 
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unui stat pentru a ţine sub control clasa muncitoare atunci când se răscoală, proletarii se unesc în fabricile 
unde pot lucra şi câteva mii de oameni, creându-se relaţii strânse, împărtăşind aceleaşi probleme şi, la 
momentul oportun, pot acţiona ca şi un grup compact, acest lucru regăsindu-l şi la Weber. 

Schiţa stratificării sociale a lui Max Weber ne prezintă clar faptul că în viziunea sa, „clasele sunt 
definite de puterea pe piaţă, adică de poziţia pe care un individ o ocupă în schimburile pe piaţă” (Tufiş, 
2011: 302). În concepţia weberiană, clasa este formată dintr-un grup de indivizi care au în comun factori 
care le determină şansele lor de viaţă. El pleacă de la ideea de situaţie de clasă, mai precis, de la 
probabilitatea tipică a fiecărui individ într-o societate. 

Chiar dacă Weber a respins posibilitatea unui comunism eficient şi a criticat revoluţia proletariatului, 
el a fost puternic influenţat de către Marx. El a preluat diferite concepte atât din funcţionalism cât şi din 
marxism, dar, pentru a-şi susţine teoria stratificării sociale, a dezvoltat teoria (dimensiunile) celor trei 
componente de stratificare (sau, probabilitatea tipică) şi conceptul de şansă de viaţă. 

Teoria celor trei componente de stratificare includ bogăţia (dimensiunea economică), prestigiul 
(dimensiunea statutară) şi puterea (dimensiunea politică), puterea fiind şi conceptul fundamental al lui 
Weber. Bogăţia este determinată de situaţia economică, câtă proprietate are un individ şi valoarea acesteia. 
Prestigiul este determinat de respectul oferit de către indivizi fată de poziţia si statutul unei persoane în 
societate, iar puterea este împărţită în câtă putere deţine un individ sau un grup şi exercitarea puterii avute 
în acţiunea de împlinire a unor obiective, în ciuda opoziţiei altora. 

Conceptul de şansă de viaţă se referă la posibilităţile fiecărui individ în a-şi îmbunătăţi calitatea lui/ei 
de viaţă. Este un concept probabilistic, care descrie probabilitatea fiecărui individ, şansele fiind legate de 
situaţia socială a acestuia. 

Efectele celor trei dimensiuni şi al conceptului de şansă de viaţă aduse asupra stratificării sunt într-
atît de diverse încât se ajunge la o schiţă foarte complicată care include zeci şi zeci de clase mari şi sub-
clase care mai de care. Dar, putem spune că pentru Weber există trei feluri de clase de bază: clasele de 
proprietate (producţie), clasele comerciale şi clasele sociale. 

Clasele de proprietate (producţie) reprezintă echivalentul clasei capitaliştilor lui Marx. Aceştia dispun 
de proprietăţi vaste şi de modurile de producţie, dar nu dispun de forţa de muncă. Pentru aceasta, ei 
angajează muncitori calificaţi sau necalificaţi (deoarece Weber face diferenţiere între aceste doua grupe de 
muncitori) pentru a produce bunurile care mai apoi vor fi vândute. Depinzând de nivelul de capital cultural 
deţinut de către muncitori, aceştia primesc o anumită sumă de bani (salariu). 

Clasele comerciale sunt micii întreprinzători care fac comerţ, transportă, etc. Indivizii care fac parte 
din această clasă pot lucra ei însăşi, pentru a limita numărul de angajaţi, deci, şi capitalul economic care 
este oferit acestora sub formă de salar. 

Clasele sociale sunt formate din indivizii care nu dispun de nicio formă de subzistenţă, astfel încât 
aceştia îşi vând forţa de muncă (fizică sau intelectuală) unui angajator. 

Desigur, aceste clase sunt la rândul lor împărţite în alte clase, acestea depinzând de capitalul cultural 
şi economic pe care-l dispune fiecare individ în interiorul uneia din cele trei clase mari. 

Există şi o mobilitate a indivizilor, având posibilitatea de a urca sau coborî în ierarhia socială. 
Determinanţi pentru acest fapt sunt cele două capitaluri, cultural şi economic. Dacă scade capitalul 
economic, un individ riscă să decadă într-o clasă inferioară clasei iniţiale. Iar dacă capitalul cultural creşte, 
şi, o dată cu aceasta, şi capitalul economic, un individ are ocazia de a urca pe scara socială. 

În timp ce organizarea/mobilizarea claselor sociale la Marx este foarte simplă, burghezia si 
proletariatul luptându-se asupra ideii de cine conduce (opresează) pe cine, Weber vede un pic altfel situaţia. 
Poate exista o mobilizare personalizată care implică violenţă fizică sau psihică asupra oponentului imediat, 
precum este un inginer sau un maistru-şef la locul de muncă. Deoarece, în ziua de astăzi, majoritatea 
muncitorilor nu-şi cunosc şefii direct, ieşirile violente pot fi concentrate asupra oamenilor aflaţi în ierarhia 
de la locul de muncă, aceştia fiind consideraţi a fi reprezentanţii direcţi ai şefului. 

Un alt tip de organizare socială poate apărea atunci când există un număr foarte mare de indivizi care 
se află în aceeaşi condiţie de clasă şi-şi doresc a schimba situaţia, posibil fiind opresaţi de către cei aflaţi în 
clase superioare lor. Concentrarea la locul de muncă poate fi de asemenea un motiv de organizare. În 
momentul când muncitorilor nu le mai convin condiţiile de la locul de muncă, aceştia se organizează cu 
scopul de a schimba situaţia. Ultimul mod de organizare este atunci când se poate stabili o alianţă cu 
intelectualii, cu o altă clasă, scopurile clasei inferioare fiind înţelese si susţinute de către aceştia. 
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În concluzie, viziunile lui Pierre Bourdieu, Karl Marx şi Max Weber, aparent diferite din motive de 
prezentare a situaţiei, au lucruri în comun (capitalul economic şi cultural la Bourdieu şi Weber, faptul că 
Weber s-a inspirat din unele teorii ale lui Marx). Aceste trei viziuni pot ajuta la înţelegerea mai profundă a 
claselor (spaţiului social) şi a diferenţelor de clasă (statusurilor sociale), aducând lumină asupra unor 
probleme de ordin social si economic atât din prezent cât şi din trecut. 
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PLANIFICARE CALENDARISTICA 
 

AUTOR: PANAIT ELENA,  
SCOALA GIMNAZIALA PERIETI, JUDETUL IALOMITA 
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ACTIVITATI/
INTERVAL 

ORAR 

 
 

ACTIVITATI 
DESFASURATE ON -LINE 
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0N -LINE 

 
PLATFORMA 
UTILIZATA / 

ALTE FORME 
DE 

COMUNICARE 

 
 

EVALUAREA 
ACTIVITATII 
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R

A
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N

I 4
.0

5.
20

20
 

ADP :8:00-9:00 
 
ALA: 9:00 -
10:00 
 
ADE : 10 – 
11:30 
 
ALA : 11:30 – 
12:30 
 
ADP : 12:30 -
13:00 
 

ADP :Deprinderi specifice 
igienei corporale si servirea 
micului dejun. 
ID :Calatorie cu peripetii ! -
fiecare copil prezinta o 
intamplare traita de ei pe 
parcursul unei calatorii. 
Salutul : Buna dimineata, 
cosmonauti veseli! 
Calendarul naturii : Stabiliti 
impreuna cu parintii in ce zi 
suntem, cum este vremea, in ce 
anotimp suntem. 
ALA :Biblioteca : Citim 
imagini /carti despre planete – 
adresati intrebari despre ce vad 
in imagini, cum se numeste 
fiecare planeta, ce culoare are, 
care sunt cele mai mari/mai 
mici 
Joc de rol :De-a cosmonautii – 
va inchipuiti ca plecati in spatiu 
cu naveta spatiala, stabiliti 
directia, traseul…etc 
Tranzitie : Gimnastica de 
inviorarewww.youtube.com/w
atch?v=jUNBugrF1iU sau 
Autobuzul 
www.youtube.com/watch?v=_
ghS2180EBY  
ADE : DS :Calatorie prin 
univers (lectura dupa imagini) -
vizionare film educative 
www.youtube.com/watch?v=N
ccUzDRpCKY .Dupa ce fiecare 
copil vizioneaza film adresatile 
intrebari :cate planete are 
sistemul solar, care este cea mai 
mare, ce culoare are fiecare 
planeta, pe care exista viata, cu 
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de lucru 
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privind 
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activitatilor 
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ce putem calatori in spatiu . La 
sfarsit au de rezolvat fisa de la 
pagina 137. 
 DEC: Sistemul solar -modelaj  
Inainte de a lucra stabiliti 
impreuna ce culoarea are 
fiecare planeta, rupeti bete 
lungi si scurte din curte, 
incalziti atat plastilina cat si 
degetele voastre. 
ALA : Planetele la cos -joc de 
baschet .La fiecare aruncare 
trebuie sa rosteasca denumirea 
unei planete si apoi sa arunce 
mingea la cos. 
MP : Un copil, o poveste – 
fiecare copil alege ce poveste 
doreste sa ii fie citita 

M
A

R
TI
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5.
20

20
 

ADP :8:00-9:00 
 
ALA: 9:00 -
10:00 
 
ADE : 10 – 
11:30 
 
ALA : 11:30 – 
12:30 
 
ADP : 12:30 -
13:00 
 

ADP : Deprinderi specifice 
igienei corporale si servirea 
micului dejun. 
ID :Eu vreau sa ajung pe 
planeta….. pentru ca…. -
adresati intrebari pe ce planeta 
vor sa ajunga si de ce. 
Salutul : Buna dimineata, 
cosmonauti veseli! 
Calendarul naturii : Stabiliti 
impreuna in ce zi suntem, cum 
este vremea, in ce anotimp 
suntem 
ALA :Stiinta :Rezolva fisa de la 
pagina 113 .Spune de ce este 
importanta apa. 
Constuctii : Planeta albastra, 
palneta rosie -redati forma celor 
doua planete respectand 
culorile; utilizati cuburi 
colorate sau alte obiecte. 
Tranzitie : Gimnastica de 
inviorare 
www.youtube.com/watch?v=6
Whn06B33hY  
ADE : DLC : Micul Print – 
lectura parintelui ; Dupa ce 
audiaza povestea adresati 
intrebari despre ce se intampla 
in poveste, cine este personajul 
principal, cu cine se intalneste. 
Explicati pe intelesul lor 
cuvintele necunoscute :geograf, 
lampagiu, negustor, taina. 
Rezolvati fisa de la pagina 120. 
 DS: Compunem si 
descompunem nr. 10 -exercitii 
cu obiecte ; Alegeti 10 creioane 
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dupa care rugatii sa ia 2, 3 4, 5, 
6 creioane si sa spuna cu cate 
mai raman.Dupa ce terminati 
acest exercitiu le dati 1, 2, 3 (si 
asa mai departe ) si ei trebuie sa 
numere mai departe pana 
descopera de cate creioane mai 
au nevoie pana la 10. La sfarsit 
rezolvati fisele de la paginile 
115-116. 
ALA : Jocuri de miscare in aer 
liber. 
MP : Un copil, o poveste – 
fiecare copil alege ce poveste 
doreste sa ii fie citita 
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ADP :8:00-9:00 
 
ALA: 9:00 -
10:00 
 
ADE : 10 – 
11:30 
 
ALA : 11:30 – 
12:30 
 
ADP : 12:30 -
13:00 
 

ADP : Deprinderi specifice 
igienei corporale si servirea 
micului dejun. 
ID :Ghici, ghicitoarea mea ! -
descoperiti despre ce planea 
este vorba in fiecare ghicitoare 
Salutul : Buna dimineata, 
cosmonauti veseli! 
Calendarul naturii : Stabiliti 
impreuna in ce zi suntem, cum 
este vremea, in ce anotimp 
suntem. 
ALA: Arta : Desenati sistemul 
solar si apoi colorati planetele 
cu culoarea potrivita 
 Joc de masa : Puzzle – Taiati 
imaginea desenata la centrul 
Arta in mai multe bucati dupa 
care reconstituiti imaginea. 
Tranzitie : Gimnastica de 
inviorare 
www.youtube.com/watch?v=6
Whn06B33hY 
ADE :DLC :Propozitii lungi si 
scurte – formati propozitii si 
apoi spuneti cate cuvinte are 
fiecare propozitie.La sfasit 
rezolvati fisa de la pagina 138 
 DS :Cate planete, rachete sunt 
oare? – exercitii de adunare si 
scadere cu 1-2 unitati. Pentru un 
exercitu mai placut alegeti din 
cartile de joc doar pe cele pana 
la 10, le impartiti in mod egal 
iar jos veti pune 4 carti. Faceti 
adunari cu cartile de jos iar daca 
aveti cartea potrivita pentru o 
suma spuneti operatia si 
rezultatul. De exemplu jos sunt 
cartile 2 si 3 iar eu am in mana 
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cifra 5 : 2+ 3 face 5.La final 
rezolvati fisa de la pagina 139. 
ALA : Jocuri de miscare :Mergi 
in echilibru pe marginea 
covorului; Asaza o carte pe cap 
si incearca sa mergi fara sa 
scapi cartea de pe cap. 
MP : Un copil, o poveste – 
fiecare copil alege ce poveste 
doreste sa ii fie citita 

JO
I .

05
.2

02
0 

ADP :8:00-9:00 
 
ALA: 9:00 -
10:00 
 
ADE : 10 – 
11:30 
 
ALA : 11:30 – 
12:30 
 
ADP : 12:30 -
13:00 
 

ADP : Deprinderi specifice 
igienei corporale si servirea 
micului dejun. 
www.youtube.com/watch?v=L
Fw0kxOznlAN 
ID :Micul print este trist/vesel 
pentru ca……… ! -discutii 
libere despre cum se simt copiii 
stand acasa  
Salutul : Buna dimineata, 
cosmonauti veseli!  
Calendarul naturii : Stabiliti 
impreuna in ce zi suntem, cum 
este vremea, in ce anotimp 
suntem 
ALA : Stiinta : Rezolva fisele 
de la pagina 121 si 122 
Arta : Cerul instelat -
pictura/desen – Pictati /colorati 
toata foaia cu albastu inchis si 
apoi realizati stelute galbene.  
Tranzitie : Gimnastica de 
inviorare 
www.youtube.com/watch?v=H
woXD_RVETg&list=PLtyprU
xwdd7P7TnLAnnNDi235Cat0
9-_Z&index=4  
ADE: DOS : Martianul 
/Racheta -decupati si asamblati 
prin lipire  
 DEC : Culorile -cantec 
www.youtube.com/watch?v=j
ERZKz_OZow 
ALA : Miscare libera pe muzica 
www.youtube.com/watch?v=i
KeatJK181Q&list=PLtyprUxw
dd7P7TnLAnnNDi235Cat09-
_Z&index=9  
MP : Un copil, o poveste – 
fiecare copil alege ce poveste 
doreste sa ii fie citita 
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11:30 
 
ALA : 11:30 – 
12:30 
 
ADP : 12:30 -
13:00 
 

ADP : Deprinderi specifice 
igienei corporale si servirea 
micului dejun. 
www.youtube.com/watch?v=L
Fw0kxOznlAN 
ID : De ce avem nevoie de 
soare? -discutii libere  
Salutul : Buna dimineata, 
cosmonauti veseli  
Calendarul naturii : Stabiliti 
impreuna in ce zi suntem, cum 
este vremea, in ce anotimp 
suntem 
ALA: Biblioteca : Asculat 
povestea “Pic-Pic si Pica- Pica, 
de Liliana Trasnea – Povesteste 
ce se intampla cu cele 2 picaturi 
de apa si apoi rezolva fisa de la 
pagina 114 
Constructii : Tema la alegere. 
Tranzitie : Gimnastica de 
inviorare 
www.youtube.com/watch?v=H
woXD_RVETg&list=PLtyprU
xwdd7P7TnLAnnNDi235Cat0
9-_Z&index=4 
ADE : DPM :Educatie fizica - 
www.youtube.com/watch?v=c
9YtboLUzuk  
ALA : Joc de fotbal in curte 
MP : Un copil, o poveste – 
fiecare copil alege ce poveste 
doreste sa ii fie citita 
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PREDARE LA PREȘCOLARI IN TIMPUL PANDEMIEI 

 

PANCU PETRUȚA, GRADINIȚA NR 53, BUCUREȘTI 
 

 Se spune că timpul și spațiul sunt particulare fiecărui individ. Situația din martie 2020 a oprit în loc 

întreaga omenire. De la stadiul de supraaglomerată, cu două ture la grădiniță, proiecte, parteneriate, comisii, 

brusc a trebuit să stau acasă, departe de toată rutina. Am intrat într-un vârtej al necunoașterii, într-o nouă 

dimensiune. Înaintea pandemiei abia dacă răspundeam la telefon, mai bine știau copiii de la grupă unde îl 

lăsam. Pandemia m-a făcut să mi se prelungească mâna cu un telefon. În predarea clasică în al 

paisprezecelea an de activitate aveam organizată fiecare temă cu material didactic, urma o temă știam clar 

ce cărți, cd-uri, imagini, jucării pot folosi - le luam repede din dulap și la trabă! 

 De multă vreme vroiam să știu mai multe despre IT, și să depășesc tiparele, însă niciodată nu am 

avut răgazul să le așez în linie. Pandemia, necesitatea de a preda on-line, m-a făcut să descopăr resurse 

atractive, filmulețe, imagini, cântecele, prezentări interesante pentru îndeplinirea obiectivelor. Am stat 

acasă, dar am avut nevoie de mult timp pentru a mă documenta. La un moment dat doar asta făceam. 

Simțeam o provocare asiduuă de autoperfecționare, de depășire a barierelor, o sete de a descoperii. 

Platformele, modul de postare, de organizare, de accesibilizare al acestora l-am descoperit urmărind 

tutoriale și fiind autodidactă. 

Un impact extraordinar l-a avut întâlnirea cu copiii, ecran în ecran. Am avut foarte mari emoții înainte 

de prima întâlnire, credeam în mod eronat că nu va prezenta interes. Au fost foarte dornici să ne revedem, 

primul impact a fost acela de a ne împărtășii experiențele. Era un fel de spovedanie a grupei. Fiecare 

întâlnire ecran în ecran a fost macerată cu multă energie de mine deoarece ecranul rece la copilul preșcolar 

presupune o atentă captare a atenției. Mi-am organizat minuțios fiecare apariție pentru că erau de față și 

părinții. Un inconvenient l-a reprezentat faptul că spațiul copiilor era unul pe care eu nu-l puteam delimita 

fizic, așa că efortul unei planificării a întâlniri online atractive și interesante a fost unul susținut. 

Activitatea online a fost o provocare ce m-a făcut să descopăr resurse noi, m-a scos din starea de 

confort și m-a pus în situația de a-mi depăși limitele. Concluzia este aceea că a fost utilă experiența online, 

însă doar acest mod de desfășurare al activității didactice, cel puțin la nivel preșcolar este insufucient. 

Învățarea clasică are căldura socializării, controlului din gesturi, gestionării spontane și naturale a situațiilor 

imprevizibile. Mi-e dor de normalitate! 
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ȘCOALA ONLINE 

 

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

PROF. PÂNIȘOARĂ ELENA-ȘTEFANIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBENI 

JUD.GORJ 
 

Trebuie să precizez faptul că mă număr printre puținii profesori care am început încă din data de 12 

martie 2020- prima zi de școală la distanță- să lucrez cu elevii prin toate materialele digitale posibile. 

Am început prin a face diferite grupuri ale claselor și acolo am distribuit zilnic lecții, scheme, fișe de 

lucru. 

Copiii au fost extrem de receptivi, aș putea spune că unii chiar avizi de a primi informații.  

Pot spune doar că o treime dintre elevii din mediul rural de la Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni, au 

participat la aceste ore. Restul, din cauza faptului că nu au avut internet și nici dispozitive, au absentat.  

Nu am pus absențe, dar am încercat să îi susțin prin toate formele posibile: telefoane, mesaje de 

încurajare, filmulețe motivaționale. După două săptămâni am trecut la predarea online prin platforma Zoom. 

Am observat că este mult mai bine să îi văd direct pe copii și să am feedbackul lor .Varianta aceasta 

ar fi cea mai bună, deoarece îi putem vedea în timp real. Totodată, astfel s-a putut face carte . 

Desigur, nu trebuie să fim utopici. Nu a fost învățământ pentru toți elevii. Am apelat la toate formele 

de învățământ la distanță și am încercat în cel puțin trei din patru întâlniri. 

La clasele a VIII-a, am lucrat zilnic cu elevii atât pe Zoom, cât și prin intermediul grupurilor de 

whatsapp. 

Toate fișele lucrate au fost încărcate prin intermediul aplicaței Adservio, pentru cei care nu au intrat 

în online- din 33 de elevi, maximum 10-11 care au fost prezenți. 

Așadar, concluziile sunt următoarele: nu a fost pentru toată lumea școala online. Trebuie să se 

schimbe această situație.Doar Ministerul poate reglementa acest lucru.  
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ŞCOALA ON-LINE 

 

 PROF. PANŢÎRU ELENA-NICOLETA,  

 LICEUL TEORETIC NR.1 PERIŞ, ILFOV 
 

 ,,Educaţia ne-a facut ceea ce suntem’’. 

 ( Claude Adrien Helvetius) 

Profesorii din România, în cotextul pandemiei de coronavirus, au fost provocați să se adapteze rapid 

și să transmită mesaje de încurajare elevilor, continuând învățarea dincolo de școală cu instrumente on-line 

accesibile tuturor. 

Tot acest context a însemnat mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru 

profesori. Chiar dacă nu au fost recuperate întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele au fost 

organizate on-line, exemplele reușite ale celor care au aplicat aceste măsuri arată că oricât de anevoios a 

fost acest demers, procesul de predare-invăţare -evaluare este fezabil, cu motivație și multă răbdare. 

Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. La ciclurile gimnaziale 

sau liceale a fost importantă coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, cu sprijinul direcțiunii. În 

ședințele online, au fost planificate activitățile care urmau să fie susținute on-line în perioada următoare. 

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, am avut nevoie de trei tipuri de 

resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, elevii, folosind cele mai eficiente 

platforme – Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e 

similar și accesul e gratuit). 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau 

teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback 

din partea profesorului, cum ar fi Google Classroom și Edmodo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 

formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor on-line, cât 

și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, 

Wordwall, Padlet, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

Cine nu este atât de familiarizat cu instrumentele online şi totuşi trebuie să-şi desfăşoare orele on-

line, minimul necesar este să vă planificați lecția, să aveți pregătit materialul de prezentare digital și să 

folosiți o platformă de interacțiune în timp real, urmând ca pentru teme și lucru individual să găsiți o 

alternativă în afara instrumentelor de colaborare online (activitate bazată pe proiect, lucru individual 

verificat în următoarea lecție online etc.). 
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Pentru elevi și părinți, sigur este o conștientizare că se pot face multe acasă cu resursele și tehnologia 

pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în scopuri de învățare, poate și crearea unui 

obicei de a înțelege și susține mai mult copilul și de a face parte cât mai mult timp din viața lui de școlar. 

 Desigur au existat si disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare 

cum ar fi: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de 

învățare, monitorizarea ritmului învățării, feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea 

achizițiilor, explicații pentru înțelegerea conceptelor, relațiilor, fenomenelor, consiliere individuală . 

Pe de altă parte, dificultățile elevilor care au constituit impedimente serioase pentru învățare au fost : 

dificultăți tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, 

instalări de programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul 

insuficient al competențelor digitale, lipsa unui computer/ tabletă/ smartphone, lipsa unui program bine 

structurat, determinând sincope în învățare, lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor, acces 

limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților . 

Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația cadrelor didactice 

de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor pentru 

învățare. Fiecare profesor trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona 

de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. S-a dovedit faptul că şcoala on-line este 

importantă, fiind singura posibilitate responsabilă pentru educaţie, în contextul pandemiei globale şi fiecare 

parte implicată trebuie să se adapteze noului context, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în 

digitalizarea educației. 
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ADAPTAREA GRADINITEI LA ȊNVATAMANTUL ON-LINE 

 

PROF. ȊNV. PRESCOLAR PARASCHIV LENUŢA,  

GPN BALACEANU, JUD. BUZAU 
 

“Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor.”(Alexander Sutherland) 

Grădinița reprezintă pentru orice copil prima experiență a vieții în societate, constituie un cadru nou 

pentru el, prin dimensiunile și conținuturile sale, prin activitățile variate, noi și interesante. Este o înșiruire 

de metamorfoze, cu trăiri afective intense și plină de dinamism. Adaptarea la noul mediu va fi de lungă 

durată, cu progrese și regrese, cu eforturi perseverente și de durată, atât din partea copilului însuși, cât și al 

adulților care-l susțin. Copilul pășește într-un nou univers social care îl confrunta cu experiențe inedite, 

cum ar fi viața într-un grup social, concentrarea pe sarcină, jocul, întrecerea, competiția, exercițiul 

dialogului, dar și al ascultării. În cadrul organizat al grădiniței, copilul nu doar ia parte la o serie de activități 

specifice învățământului preșcolar, ci și intră în contact cu mediul extern. Evenimentul are un caracter 

predeterminat, ceea ce-l deosebește de numeroșii stimuli pe care copilul îi receptează din jur. Când merge 

la grădiniță, copilul se află în perioada celor mai importante acumulări, care vor sta la baza personalității 

sale. Frecventarea grădiniței favorizează conturarea unui autentic comportament interrelational. Structura 

formală și informală a grupului de copii din grădiniță generează un climat psihosocial în care fiecare copil 

este, în același timp, și actor, și spectator.  

Educatorul îl ghidează pe copil în toate formele de învățare, fară a substitui propriul nivel de 

înțelegere celui al copilului, ci facandu-l pe acesta să gândească singur, să exerseze singur diverse activități, 

stimulandu-i interesul real pentru obiectele și oamenii din jur. De-a lungul prescolaritatii, copiii câștigă 

mult sub raport fizic, mental și emoțional. Curiozitatea preșcolarilor constituie baza învățării și a educației 

din anii următori. Pregătirea copilului pentru învățarea continuă începe de la grădiniță; aici, el dobândește 

primele comportamente intelectuale, face cunoștință cu primele povestiri fantastice, cu primele conținuturi 

științifice.La grădiniță, copilul prezintă particularități specifice, precum instabilitate psihomotorie, 

capacitate limitată de concentrare a atenției, gândire predominant intuitivă, dar cu posibilități de deschidere 

către asimilarea structurilor operaționale concrete. Copilul gândește contextual, iar învățarea se realizează 

preponderent pe baza de imagini concret senzoriale, prin perceperea spontană sau dirijată verbal a 

obiectelor naturale și a substitutelor lor; în același timp, învățarea este orală și actionala, sub forma de joc, 

iar evaluarea este tot orală, stimulativă și realizată pe bază de aprecieri verbale.  

O dată cu trecerea la învățământul on-line, școala de acasă, copilul a fost privat de beneficiile 

interacțiunii frontale cu membrii grupului social aparținător, dar și cu educatoarea, principalul punct de 

sprijin și de stabilitate în procesul de acumulare de deprinderi și cunoștinte. Mediul online, pentru mulți 
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dintre preșcolari necunoscut până în momentul respectiv, folosirea unui canal nou de comunicare în care s-

a pus accentul pe prezentarea și receptarea informației, s-a dovedit a fi o adevărată provocare atât pentru 

copil, cât și pentru părinți, care s-au văzut nevoiți să facă față unei provocări care le-a testat răbdarea și 

îndemânarea, capacitatea de a explica și de a se face înțeleși pentru atingerea obiectivelor propuse în 

activitatea didactică.  

Învățământul de acasă a produs o schimbare radicală în modul de a concepe și susține activitățile 

specifice diferitelor domenii. Educatoarele au reușit să se adapteze în scurt timp la cerințele actuale și au 

planificat, organizat și desfășurat activități educative folosindu-se de mijloacele moderne de predare. Multe 

din activitățile zilnice au fost transformate și adaptate învățării online. Selecția materialelor și a resurselor 

prezentate și propuse părinților s-a făcut având în vedere specificitatea învățământului preșcolar. 

Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate, folosindu-se resurse 

educaționale deschise preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor abordate. Feedback-ul și 

produsele finale au fost prezentate sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, postate, în 

general, pe grupurile de discuție ale părinților. Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii 

și preșcolarii/părinții au folosit cel mai frecvent aplicații simple pentru comunicare cu clasa și individuală 

(cu fiecare copil/părinte) precum Whatsapp sau Messenger sau chiar apeluri telefonice . De asemenea, s-a 

pus accent pe utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu 

informațîi și ilustrațîi, biblioteci online, simulări, soft educațional ,, muzee virtuale, platformele specializate 

de elearning și aplicațiile pentru apeluri video/ videoconferințe precum Zoom, Meet, Teams.  

Procesul educativ din învățământul preșcolar a primit alte caracteristici pedagogice prin intermediul 

tehnologiilor digitale care au adus noi valori învățării și au permis păstrarea legăturilor între membrii unui 

grup în lipsa contactului direct. 
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ȘCOALA ON-LINE-ADEVĂRATĂ PROVOCARE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR PARASCHIV MIRELA 

 ȘC. GIMN. ,,D.STURDZA”, TECUCI 
 
 11 martie 2020, ziua în care un virus necunoscut a închis școlile din România, va rămâne mult timp 

în amintirea profesorilor și a elevilor.  
 La început am crezut că va fi o pauză scurtă, de două săptămâni, pentru a evita îmbolnăvirea în masă. 

Pe grupul clasei am postat fișe de lucru pentru consolidarea cunoștințelor la CLR și MEM. Am stabilit cu 
părinții din clasă să-mi trimită fotografii cu temele pe telefon, iar în fiecare zi scriam fiecăruia mesaje cu 
evaluarea temelor. 

 Adevărata provocare a învățării on-line a venit după vacanța de Paște.Trebuia să continuăm predarea 
pentru a termina materia.Fișele de lucru nu mai erau eficiente în acest caz, așa că, a trebuit să trag aer în 
piept și să mă adaptez rapid noilor metode de învățare.Nu auzisem până atunci de aplicația Zoom.Nu 
fusesem nevoită niciodată să fac o videoconferință cu elevii sau cu părinții din clasă.Pentru un învățător cu 
34 de ani vechime, noile metode au avut darul de a mă speria puțin.Folosesc zilnic tehnologia la clasă, 
dar…Zoom? Noroc cu internetul: am găsit tutoriale în care se explica pas cu pas cum funționează această 
minune de aplicație și în scurt timp am devenit expertă în folosirea ei. 

 La început și părinții copiilor de clasa I au fost puțin speriați deoarece trebuia să-i ajute pe copii 
zilnic să se logheze.Dar copiii sunt mai pricepuți decât adulții în folosirea tehnologiei, așa că, în câteva zile, 
aproape toți școlăreii mei nu mai aveau nevoie de ajutorul părinților.A durat două-trei zile până când au 
învățat să nu mai vorbească toți odată, să deschidă microfonul când vorbesc și să-l închidă când au terminat 
intervenția, să ridice mâna folosind simbolul…În fiecare dimineață, îmbrăcați în uniforma clasei, imi 
surâdeau de pe ecranul laptopului 28 de perechi de ochișori veseli.Mă salutau fiecare în parte, iar acel ,,Bună 
dimineața, doamna!” îmi va rămâne mult timp în amintire. 

 Munca noastră, a învățătorilor, în această perioadă nu a fost deloc simplă. Trebuia să venim în fiecare 
zi cu ceva nou ( videoclipuri, PPT-uri…) care să suplinească explicațiile noastre.Nu puteai ține un copil de 
7-8 ani 30-40 de minute în fața unui ecran de tabletă/ laptop/ telefon să te asculte cum vorbești tu despre 
unitățile de măsură. Materialele pe care le-am prezentat copiilor au necesitat multe ore de căutare pe internet 
sau chiar de creare a unor resurse proprii. Acesta este unul dintre neajunsurile învățării on-line. 

 În prima săptămână de predare copiii au fost foarte serioși și conștiincioși. Temele trimise de către 
părinți erau corectate zilnic (sute de poze cu lucrul de acasă al copiilor).Mesajele scrise din partea mea au 
fost înlocuite cu mesajele vocale pentru că mi s-a părut important să audă ce părere am despre temă.Încet, 
încet au început să se plictisească, așa că am creat pe Wordwall, tot felul de joculețe, exerciții pentru a-i 
ține conectați. 

 
 În cele din urmă, învățarea on-line și-a atins scopul: am terminat de predat toată materia, dar ne-a 

lipsit foarte mult socializarea, comunicarea față în față, privindu-ne în ochi.Mi-am dat seama încă o dată ( 
a câta oară?) cât de mult îmi iubesc meseria și cât de binecuvântată sunt că sunt dascăl. 
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COMPLETAREA EDUCAŢIEI TRADIŢIONALE 

 PRIN ÎNVĂŢAREA ON-LINE 

 

PROF. INV. PRIMAR, PASCU LUMINITA- MIHAELA 

LICEUL SANITAR ,,ANTIM IVIREANU ”, RM. VALCEA 
 
În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în 

procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 

profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare 

în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate. In cursurile online, elevul nu 

interactioneaza direct cu institutia.  

Dacă vorbim de educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat 

oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și îi determină pe profesori să găsească 

împreună soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța 

altfel. Pentru elevi și părinți, sigur este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă cu resursele 

și tehnologia pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în scopuri de învățare, poate 

și crearea unui obicei de a înțelege și susține mai mult copilul și de a face parte cât mai mult timp din 

viața lui de școlar. Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia 

clasică (predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp 

am găsit o groază de videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuiţi. M-au ajutat să 

privesc subiectele predate la școală dintr-o altă perspectivă. Mai mult, mi-am dat seama că ceea ce se 

predă la şcoală se poate învăța si altfel. De aceea, când vine vorba de educație şi de volumul 

impresionant de informaţie, un sistem online/digital de predare al acestuia devine pentru noi din ce în 

ce mai atractiv, mai ales pentru cei mici. Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie 

de beneficii şi avantaje celor mici spre mulțumirea părinților. În acest context, profesorii au fost nevoiți 

să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii de predare în programele lor de instruire. 

Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai din 

perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a 

flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și 

elevi, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică. Pe de altă parte, suspendarea întâlnirilor față-în-

față a oferit posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este 

esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacități și competențe, mai degrabă decât pe conținuturi și 

pe elemente periferice. Cadrele didactice au avut o experiență de utilizare a unor resurse digitale și în 

perioada anterioară crizei ceea ce a constituit, în esență, punctul de start fundamental pentru a face față 
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actualei stări de fapt – fără aceste cunoștințe și capacități dobândite și exersate, probabil că am fi asistat 

astăzi la o situație mult mai gravă cu privire la implicarea în activități online. Elevul are acces la informația 

digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în acest sens, numeroase alte studii arătând anterior prezentului 

că obișnuința elevilor de a utiliza device-urile este în direcția programelor de socializare, muzică și 

entertainment. Este un motiv în plus pentru care se evidențiază necesitatea utilizării a unui număr restrâns 

de soluții și aplicații digitale pentru realizarea activităților didactice online, având în vedere că elevii sunt 

puși în dificultate de utilizarea mai multor instrumente informatice. Tehnologia digitala a facilitat în bună 

măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, 

o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un 

impact negativ asupra învățării temeinice. Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în 

relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 

întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. Chiar dacă profesorul 

își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 

eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea 

personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online 

de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Pentru educatori, proiectarea și desfășurarea de activități 

de învățare la distanță cu suport digital este un demers în care stăpânirea componentei tehnice contează cel 

mai mult. Aspectele pedagogice sunt, de asemenea, importante pentru realizarea unor situații educative 

eficiente. 
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EDUCAŢIA FĂRĂ FRONTIERE!  

ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASĂ! 
 

 PROF. INV. PRIMAR, PĂSULĂ SVETLANA KAROLINA 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DENTA, TIMIŞ 

 
 Dacă în urmă cu 40-50 de ani educaţia primită de şcoală era suficientă pentru tot restul vieţii, acum 

situaţia s-a schimbat. Atât societatea cât şi individul trebuie să gliseze de la educaţia orientală pe nivel spre  
educaţia continuă; educaţia trebuie să-l pregătească pe individ pentru societate. 
 Instituţiile de învăţământ trebuie să gândească diferite metode pentru a promova elevii cu aptitudini 

deosebite: capacitatea de a coopera, de a-şi păstra echilibrul, să-l pregătească pe individ pentru un stil nou 
de viaţă şi pentru o învăţare continuă. Pentru eficientizarea învăţării intervin noile tehnologii 
informaţionale. 

 Deşi cursurile tradiţionale sunt mai potrivite pentru copiii mici şi adolescenţi, există şi situaţii când 
nu se pot realiza, apelându-se la învăţarea online. 

 Participarea directă la cursuri îi ajută pe elevi să: 
-  interacţioneze cu alte persoane de vârsta lor 
-  să fie mai disciplinaţi 
-  să urmeze un program regulat  
-  să-şi îmbunătăţească aptitudinea fizică şi vigilenţa mentală. 
-  elevii şi profesorii se cunosc mai bine 
-  profesorii evaluează mai bine punctele forte şi punctele slabe ale elevilor 
- elevii au posibilitatea de a-şi împărtăşi opinile direct, să-şi clarifice propriile întrebări cu 

profesorul, obţinând răspunsuri imediate 
-  elevii pot obţine mai multe informaţii decât atunci când folosesc note şi sugestii online disponibile 

pe platformele de învăţare. 
 Dezavantajele învăţămânului tradiţional ar fi : 
- accesul redus la noile tehnologii 
- numărul mare de elevi într-o clasă 
- săli de clasă care n-au fost de mult renovate 
- terenuri / săli de sport nesigure sau dotate necorespunzător 
 Platforma e-learning este un set de servicii interactive, care oferă atât profesorilor, elevilor cât şi 

părinţilor posibilitateade a obţine informaţii, instrumente şi resurse pentru a spori şi sprijini managementul 
educaţional. 

 Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 
1. profesorul controlează lecţia, coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţional 
2. studiu individual în ritm propriu, proiecte de colaborare şi învăţare la distanţă 
 Platformele de e-learning au avantaje dar şi dezavantaje. 
Avantaje: 
- formarea este deschisă oricărei persoane 
- favorizează creativitatea 
- accesul la cunoştinţe oricând, din orice loc 
- elevii pot colabora şi învăţa împreună 
- permite accesul la noile competenţe cerute de viaţa modernă 
- profesorul se poate adresa unui număr mai mare de elevi decât în învăţământul tradiţional 
- materialele pot fi personalizate 
- accesibilitate, confort 
- interacţiunea cu profesorul este fără constrângeri 
- elevul învaţă în ritm propriu 
- elevul poate beneficia de feedback rapid 
- învăţatul online este mai puţin stresant decăt cel tradiţional 
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- permite interacţiunea sincronă între profesor şi elev, dar şi cea asincronă 
- sprijină sentimentul de libertate, încredere în sine 
 
Dezavantaje: 
- nu oferă elevului posibilitatea de a se integra în colectivitate şi de a crea legături emoţionale 
- apar probleme legate de contactul face-to-face, necesar pentru socializare 
- lipsa calculatorului / internetului pentru a se realiza învăţarea online 
- lipsa experienţei elevilor / profesorilor în domeniul calculatorului 
- elevii trebuie să fie motivaţi pentru a participa la cursuri online 
Atât învăţarea online cât şi învăţământul tradiţional au avantaje şi dezavantaje . Unii copii sunt mai 
potriviţi pentru învăţământul tradiţional, iar alţii pentru cel online. Important este să ne asigurăm că 

le oferim copiilor o educaţie de calitate şi să-i susţinem în dezvoltarea lor emoţională.  
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PĂUN MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”LAURENȚIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS 
COMUNA FULGA, JUDEȚUL PRAHOVA 

 
 Cu toții am fost luați pe nepregătite de această pandemie care ne-a schimbat viețile. Izolarea  
ne-a obligat să abordăm altfel școala. Am fost nevoiți să apelăm la tehnologia informatică pentru a 

ne putea întâlni cu elevii noștri ca să ne continuăm activitatea didactică. 
Deși școala ne-a pus la dispoziție platforma Adservio, pentru început am ținut legătura pe grupul de 

pe WhatsApp – clasa fluturașilor, grup realizat încă de la începutul anului școlar. Aici le-am trimis link-uri 
pentru cântece, exerciții pentru educație fizică, diverse joculețe didactice, concursuri dar și teste de 
evaluare. Un astfel de test - Educație aplicată – realizat în Google forms, elevii l-au rezolvat intrând direct 
de pe link. Cei care au răspuns corect, au putut să-și descarce diploma care certifică parcurgerea cu succes 
a testului. 

    
 În urma discuțiilor pe care le-am avut pe grupul clasei de WhatsApp cu elevii și părinții acestora, am 

programat lecțiile on line cu elevii pe Skype unde am format grup și ne-am întâlnit și video zilnic între orele 
11:00-12:30. Astfel am putut interacționa cu elevii ca și în sala de clasă. A fost bine că ne-am văzut și că 
am putut vorbi nu numai despre lecții. Aceștia au fost mulțumiți de aceste ore, deoarece au putut să doarmă 
dimineața mai mult, fără să fie treziți de ceasul deșteptător. Familiile au fost de acord că își pot planifica 
activități cu copiii lor și după ora 12:30.  

Pe parcursul acestor întâlniri, am hotărât ca să lucrăm mai mult la Comunicare în limba română și la 
Matematică și explorarea mediului deoarece la aceste materii elevii au nevoie de mai multe explicații și 
ajutor. Pentru celelalte discipline, le-am dat sarcini de lucru explicându-le modul în care le pot rezolva. 

 Am constatat că durata scurtă a cursurilor menține întâlnirile antrenante. Prin partajarea ecranului, 
elevii au putut urmări ceea ce le scriam eu, ca la tablă, dar și prezentări Power-Point cu lecția nouă sau 
exerciții tip joc în care ei spuneau răspunsul și primeau imediat feed-back pe ecran: felicitări dacă răspunsul 
era corect, sau erau îndrumați să fie mai atenți și să mai încerce încă o dată. 
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 Prin folosirea acestor instrumente, am reușit să-mi continui activitatea didactică on line, elevii fiind 

încântaţi de această modalitate de lucru interactivă. Au putut să-și completeze singuri pe telefon formularele 
de concurs sau de evaluare și să primească imediat punctajul, să asculte și să vizioneze cântecelele și 
filmulețele didactice trimise de mine. 
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INSTRUMENTE DE PREDARE ONLINE  

 

PROF. PAUNAȘ NICOLETA CRISTINA 

LICEULDE ARTE ”BALAȘA DOAMNA” TARGOVIȘTE 
 

Elevii noștrii sunt utilizatori, încă din copilărie ai tehnologiilor actuale de comunicare, conectați la 

tot ceea ce se întâmplă în lume şi interesați de orice este nou. Este clar e că tehnologia începe să ne modeleze 

viețile și felul în care ne desfășurăm activitatea în această comunitate globală rapidă. 

Astăzi, succesul unui program de învățare depinde mult de mediul în care are loc experiența de 

învățare. În ultimul timp resursele web au fost foarte utilizate, iar acestea pot influenta invatamantul intr-

un mod pozitiv, daca sunt corect utilizate. Învăţatul online este orientat către persoană, permiţând celor ce 

studiază să-şi aleagă conţinutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de 

abilitate. 

Cele mai populare tipuri de instrumente Web utilizate în educație sunt: 

Forumul de discuții oferă posibilitatea de interacționare, de discuții și schimb de experiență cu 

ceilalți utilizatori în mod asincron, adică se consideră că răspunsul la un mesaj nu trebuie dat obligatoriu 

imediat, ci fiecare participant poate interveni când are el timp disponibil.Un forum poate conține mai multe 

teme (topics), iar în cadrul fiecărei teme pot exista mai multe fire de discuție (threads). 

Blogul este un site Web, un fel de jurnal public, realizat și cordonat în mod obișnuit de către o singură 

persoană. Articolele de pe blog pot fi în permanență actualizate și completate, toate contribuțiile fiind 

afișate în ordine cronologică inversă. Pe internet sunt foarte multe platforme pentru creare de bloguri, multe 

fiind gratuite (https://ro.wordpress.com/, https://medium.com/, https://www.blogger.com/about/, 

https://www.tumblr.com/, http://blog.com/, http://blog.com/ ) 

Wiki – este un site pe care utilizatorii pot crea și modifica informația, este un site de colaborare 

online, cea mai simplă baza de date editabilă online. Wiki permite vizitatorilor să adauge, să editze, să 

șteargă, sau să schimbe conținutulușorși repede. 

Wikipedia reprezintă cel mai elocvent, cel mai mare şi cel mai cunoscut (la scară planetară) exemplu 

de wiki. Este cea mai mare enciclopedie online, ce este menţionată şi în cadrul topului celor mai vizitate 

site-uri din lume. 

Retele sociale (social networks). Reprezintă un software pentru creearea online a unor rețele pentru 

comunități care au activități comune pe Web, sau sunt interesate în exploatarea intereselor și activitățile 

altora. Cele mai cunoscute rețele web sociale sunt: Facebook, cu peste 2 miliarde de utilizatori în toată 

lumea; Flickr - rețea mondială pentru informații de tip imagine și fotografie; LinkedIn, care are peste 300 

milioane useri, cu interes pentru managementul carierei și al relațiilor profesionale; Instagram, cu peste 

 

647

https://ro.wordpress.com/
https://medium.com/
https://www.blogger.com/about/
https://www.tumblr.com/
http://blog.com/
http://blog.com/


30 milioane de useri Pinterest, cu circa 70 milioane de utilizatori; Twitter, cu circa 1 miliard de membri, 

are caracteristica de răspândirea rapidă, în mase, a unor știri textuale scurte, de maxim 140 caractere; 

YouTube, cu 1 miliard useri; Google+, cu 180 de milioane de useri. 

Video conferințele se remarcă prin interacţiune în timp real și permit comunicare bidirecţională de 

video, voce şi text. In ultimul timp foart folosita a devenit aplicația Zoom, care oferă o soluţie de video 

colaborare, gratuită, uşor de utilizat şi disponibilă pe orice platformă: laptop, telefon, tabletă, Windows, 

Android, IoS. Este accesibilă pe https://zoom.us/, iar interfaţa există doar în limba engleză. 

În ultima perioadă, binecunoscute și folsite au devenit platformele Microsoft for Education şi 

Google for Education, care oferă, în ambele cazuri o combinaţie de produse şi servicii de productivitate, 

videoconferinţă şi colaborare, asamblate pentru cerinţele învăţământului online. De menţionat că cele două 

companii au o experienţă bogată în educaţie, iar aceste produse sunt gratuite. 

Serviciile pentru partajarea prezentarilor. Ca și alte servicii de tip social sharing, utilizatorii pot 

adauga continut (powerpoint), marcaje și comentarii. De exemplu OneDrive este serviciul de cloud oferit 

de Microsoft pentru a stoca și partaja fișiere. Se pot salva prezentări, imagini, videoclipuri, folderele și 

multe alte tipuri de fișiere. Se poate partaja orice din OneDrive folosind aplicația OneDrive pentru 

Windows, iOS, Android. 

Avantajele învățării online sunt multiple, le-am descoperit și apreciat cu toții în ultimele luni. 

Accesibilitatea, confortul, centrarea pe elev, flexibilitatea și caracterul colaborativ sunt doar câteva dintre 

aceste avantaje. 

Dintre dezavantajele învățării online aș putea să menționez faptul că sunt problme legate de tipul 

de conexiune și de calitatea dispozitivelor folosite, atât de elevi, cât și de profesori. Elevii trebuie sa fie 

foarte motivați pentru a participa la activitățile online și trebuie să dețină experiență în domeniul 

computerelor.  

In concluzie se poate afirma că învățarea online este o oportunitate, o modalitate de a forma anumite 

tipuri de competențe, un suport care să susțină procesul de predare-învățare - evaluare, dar nu poate înlocui 

în totalitate educația clasică. Este benefică o îmbinare a învățării online cu cea tradițională, pentru a obține 

performanțele scontate.  
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DESPRE ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ON-LINE,  

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI, PARERI PRO ȘI CONTRA 
 

UN MATERIAL REALIZAT DE PROF. INV. PREȘCOLAR A 
NEMONA PAUNESCU 

 
Sunt educatoare la o grădiniță din Brașov, și, privind retrospectiv, după trei luni încheiate de învățare 

la distanță din cauza pandemiei de coronavirus pot spune că în toată această perioadă de ”telemuncă” m-
am confruntat cu anumite neajunsuri și provocări: legate de: incluziunea socială a tuturor copiilor de la 
clasă, legate de disponibilitatea echipamentelor digitale și accesul la internet, (în familiile sărace și 
condiții materiale precare) precum și legate de expunerea excesivă a preșcolarilor la ecrane pentru 
realizarea sarcinilor transmise prin intermediul platformelor electronice. Ca dascăl am pornit de la ideea că 
ocriză poate fi o pe de o parte o provocare de adaptare la un context nou, la condiții și modalități ”altfel” 
de desfășurare a activității didactice, dar și o oportunitate de ieși din starea de confort și echilibru, de a 
depăși limite legate de dezvoltarea personală, greu de trecut. Astfel, lecția învățată de mine m-a inspirit să 
transform provocările în oportunități, șă mă concentrez pe găsirea de soluții la provocări, fără să mă 
complac în starea de neadaptare, mai ales că activitățile de învățare online vor crește și trebuie să vedem 
cum să folosim inovația și tehnologia pentru a obține o educație de calitate dar și incluzivă. Eforturile 
noastre ar trebui să fie concentrate pe o transformare digitală suplimentară, asigurând în același timp 
egalitatea de șanse și bunăstarea,  

Astfel, am descoperit cum, în perioada de pandemie am fost nevoită să îmi depășesc limitele, să mă 
adaptez la lucrul online, să mă mobilizez și să comunic mult mai mult prin intermediul platformelor de 
socializare. Deși nu sunt un fan al acestora, - deoarece consider că se pierde mult din farmecul contactului 
direct cu persoana, prin care poți decripta mesajele transmise și nonverbal/paraverbal, pe lângă cele 
verbale - mi-am demonstrat capacitatea de mobilizare și adaptare descoperind și lucrând cu aplicații de 
creare de video-uri care să-mi faciliteze transmiterea, comunicarea și lucrul cu preșcolarii și părinții 
acestora, asigurându-le astfel cât s-a putut din suportul emotional și de relaționare. Dată fiind această 
emoție colectivă, legată de situația actuală, dar și emoțiile simțite la nivel individual în același context 
aceste aspect au condus la cristalizarea unor soluții legate de cum să trecem prin această perioadă, cum 
să controlăm aceste emoții dezadaptative (de anxietate, teamă, descurajare, frustrare în fața provocărilor 
tehnologice): prin focusare pe ceea ce ne place, prin a face lucruri care ne destind, ne plac, prin a schița 
planuri de viitor, prin a identifica și controla stările de anxietate, nesiguranță prin înlocuirea acestor emoții 
cu gânduri și acțiuni pozitive, etc. Luând în considerare toate aceste neajunsuri, provocări sociale, materiale, 
emoționale sau de comunicare pot spune că învățatul la distanță nu poate înlocui niciodată experiența 
de predare și învățare interactivă și intensivă din punct de vedere social, cu atât mai mult la vârsta 
preșcolară, când folosirea mijloacelor variate, bogate estetic și suportul concret intuitiv sunt elementare și 
bază a învățării prin descoperire. Totodată contactul direct cu copilul, jocul – sub toate formele lui - ca 
mijloc permanent de învățare, capacitatea de a empatiza la manifestările și nevoile copilului, relaționarea 
nemijlocită în timp real sunt elemente necesare la vârsta adaptării și socializării preșcolarilor. În ceea 
ce privește proiectarea activităților - suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare 
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică am realizat activități - suport pentru 
învățarea în mediul online, cu informarea continua a părinților și copiilor privind modalitățile de realizare 
a activităților. La nivelul grădiniței am conceput în echipă un Catalog de activități și jocuri pentru părinți 
și copii, ocazie cu care am pus la dispoziția părinților un set de idei de activități prin care să descopere și să 
exploreze împreună cu copiii, pe înțelesul lor, tainele din mediul înconjurător sau mediul apropiat. 
Activitățile și jocurile propuse în catalog sunt abordate în așa fel încât pot fi realizate cu ușurință de părinți. 
Unele păstrează elemente cu accent pe latura didactică a învățării cu care copiii sunt familiarizați din 
grădiniță. În plus am recurs la utilizarea de resurse educaționale deschise, la folosirea de aplicații online, la 
crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale m-am adaptat schimbarilor. Am creat 
unele resurse de învățare online: filmarea unor activități de observare semidirijată, observări spontane în 
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natură, pe înțelesul celor mici, povestiri, sau recitări de versuri. Am susținut unele sesiuni de învățare online 
cu copiii de la grupă. Iată câteva exemple:  

- Flori de primavară (laleaua și narcisa) - pe înțelesul celor mici 
https://www.youtube.com/watch?v=-y6ZWtY7j0Y&t=311s 

- Căpșunile - pe înțelesul celor mici 
https://www.youtube.com/watch?v=_HCREr93Hdw&t=216s 
- Legumele timpurii - pe înțelesul celor mici 
https://www.youtube.com/watch?v=rKjphINUeYo&t=206s 
- Ridichea uriașă - poveste populară în versuri - pentru cei mici 
https://www.youtube.com/watch?v=cHoCI3ll6y0&t=14s 
- Zumzet în natură - pe urmele insectelor - observări spontane, pe înțelesul celor mici 
https://www.youtube.com/watch?v=M0ROhdtZb3o&t=52s 
- Păpădia - pe înțelesul celor mici 
https://www.youtube.com/watch?v=9aFMUz8sYXs&t=2s 
- Livada cu pomi infloriti 
https://www.youtube.com/watch?v=RtHFN8ens-o&t=125s 
- Mărul înflorit, cireșul și vița de vie - observări spontane în natură 
https://www.youtube.com/watch?v=rvbRbon8U84&t=1s 
Important este de menționat faptul ca sprijinul și implicarea părinților în toate categoriile de 

activități a fost esențială, educatoarele punând în permanență la dispoziția copiilor prin intermediul 
platformelor de comunicare cu părinții doar propunerile de activități. Prin urmare, de implicarea 
părinților, de disponibilitatea lor de timp, de posibilitatea materială și de dorință/interes a depins derularea 
acestor activități în perioada suspendării cursurilor. În acest sens, parteneriatele cu familia și-au dovedit 
eficiența. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR  

PAUNESCU CRISTINA VIOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA VAII, BACAU 

 
Luna martie este luna care indică în calendar sosirea primăverii. Sălile de clasă și-au schimbat 

fața…culoare, flori, ramuri înflorite, veselie. Ne-am oferit mărţişoare, am pregătit mamelor noastre dragi 
mici daruri confecționate cu trudă la abilități practice. Totul a fost așa cum trebuie, cu fiecare an mai frumos, 
cu idei mai interesante. Am început să ne facem planuri pentru Școala altfel. Am distribuit diverse teme 
elevilor, le-au consultat în grup, la școală, sau cu familia acasă. Deja știam împarțirea celor cinci zile 
minunate, planurile făcute ne îmbujorau fața de emoție. Nimic nu avea să ne strice planurile, nu?  

Iată ca a sosit ziua de 11 martie. Am pregătit cărți și fise de lucru, ca în orice zi de școală. Cine ar fi 
zis că o sa fie ziua în care ne vom lua rămas bun, ziua în care o să ne îmbrățișam pentru ultima dată, în acest 
an școlar. Ceva zvonuri auzisem în mass-media, dar erau știri din alte țări, nu? Cum să ne afecteze pe noi 
situația de acolo? Nu pot uita privirea elevilor mei de clasa I când le-am spus că se opresc cursurile. Am 
încercat să mă țin tare, să le spun că e pentru o perioadă scurtă și ne vom vedea în curând. Sunt învățătoare 
în mediul rural. Mulți dintre elevii mei veneau cu drag la școală. Mulți provin din familii numeroase și cu 
situație materială precară. Aici aveau banca lor, scaunul lor, dosarul lor, nu ca acasă unde împarțeau cu 
frații masa de lucru. Era locul în care se simțeau cel mai bine, era curat mereu, căldură, prietenii aproape, 
luau masa împreună, se emoționau la evaluări și se bucurau de rezultatele lor. Să le spună cineva ca nu mai 
pot veni la școală? Cine, chiar doamna învățătoare în care aveau încredere, care i-a susținut mereu. Tocmai 
ea le-a spus că nu știe pentru cât timp vor sta acasă. Tocmai doamna învățătoare care avea răspuns la toate 
întrebările. Ce situație grea! Nu pot uita chipul plin de întrebări al părinților și emoția mea, că nu le pot da 
un răspuns sigur. O ființă invizibilă, un virus necunoscut, ne trimitea acasă. Dar noi învățasem la școală că 
apa, săpunul, soarele, fructele si legumele, doctorul alungau virușii! Fără de folos…trebuie să mergem 
acasă, să ne izolam de cei dragi și să așteptăm o schimbare. Înainte de a fi învățători suntem oameni, avem 
familii. Ne-am trezit într-o situație altfel, viața desfășurându-se altfel, gânduri noi, lipsa de certitudini și… 
așa a început Școala altfel, Școala de acasă. Am așteptat câteva zile o schimbare, dar totul parea că se 
năruie.  

Așa am început să construim cu ce materiale aveam la dispoziție - drag de copii, meserie și 
calculatorul de acasă. Am vorbit mereu de punerea copiilor în centrul educației, că totul trebuie să construim 
în jurul lor, să devină oameni mari. Am pus pe hârtie plusuri și minusuri, cele din urmă erau cam multe. 
Am făcut un grup de sprijin pentru parinți și copii, am stat de vorbă și am încurajat că e o situație nouă, că 
o să treacă, dar până va trece trebuie să ne organizam. Am răsfoit manualele și am observat că multe litere 
așteptau să fie învățate. Am început timid, cu mici teme și multe indicații. Cum totul părea serios am 
constatat că trebuie să trecem școala pe online, situația părea de lungă durată. Am numărat telefoanele 
părinților și netul folosit de aceștia în propria familie. Nu era bine, câteva smartphonuri, puțin net pe cartelă, 
în rest telefoane să ținem legătura cu bunicii bătrâni. Am studiat cateva tutoriale de pe net cu platforme 
educaționale, ne-am sfătuit cu colegii de la școală și am ales platformele Google Classroom şi Zoom. Am 
început orele de Tic cu părinții pentru a instala aplicațiile. Am numit-o clasa virtuală, că ne era dor de clasa 
noastră. După muuulte indicații, că am uitat să specific ca majoritatea parinților au sub 8 clase, am reușit 
să am 9 studenți în clasa virtuală și 3 care au rămas în grupul de messenger, că nu îi ajută telefonul, restul 
de 3 elevi nu aveau nici telefon și nici voință din partea părinților. Influențați de mass media am avut și 
categoria care așteptau tablete și net de la primarii, guvern, de la oricine, doar să primească ceva. Cu 
greutate i-am convins că voi face tot ce ține de mine și că îi anunț dacă se dă ceva. Situația cerută de la 
Ministerul învățământului a creeat iar speranță că vor da tablete celor care nu au. Aceasta era situația din 
luna martie. Luna care anunța renașterea naturii, de fapt anunța schimbarea noastră de mentalitate. Așa am 
început cu împărțirea materiei rămase pe zile și stabilirea unui orar și a unui program de postare a temelor.  

Școala online a venit mănușă pentru unii dintre copii și părinți. Se filmau când citeau, sau recitau 
poezii și când rezolvau temele la matematică, sau ca să transmită diverse mesaje. Calitățile parinților de 
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buni organizatori ai timpului și de plierea pe o situație nouă a început să se vadă. Temele se postau la timp, 
erau respectate cerințele, iar dovezile muncii începeau să apară. Școala de acasă i-a obligat pe părinți să 
stabilească un program de lucru, să stea lânga copii, să lucreze împreună cu ei, să studieze platforma, să 
învețe lucruri noi și să-și descopere noi talente. Regretul că nu au facut suficientă școala la timpul lor i-a 
determinat să muncească mai mult cu copiii lor. Noul virus a adus necazuri multe, dar a provocat o 
schimbare în viața tuturor. Ne-a determinat să învătăm, să ne redescoperim, să apreciem timpul petrecut 
alături de cei dragi, să apreciem sănătatea și viața. Eu consider că ducem o luptă din care vom ieși 
învingători, din care vom învăta multe. Dacă la început spuneam că minusurile erau mai multe, acum totul 
îmi pare schimbat. Am constatat că sunt plusuri mai multe – apreciem mai mult, iubim mai mult, vedem 
mai bine neajunsurile, ne organizăm mai bine viața. Cei mai căștigați sunt copiii. Au primit parinții în dar 
zi de zi, au învățat împreună, s-au luptat cu necunoscutul internet, au făcut diverse activități împreună, au 
vorbit pe îndelete și s-au bucurat de viață. Temutul virus, pericolul nevăzut, care făcea să crească statistica 
pozitivilor și a decedaților, lor le aducea dragoste si protecția părinților. Munca câmpului, plecarea în 
străinătate după bani, patronii severi au disparut subit și s-a văzut superba familie a fiecaruia. Toți au avut 
rolul lor, clar, unii au scris, alții au verificat, alții au postat și au așteptat feedbackul învățatoarei, să se 
bucure de rezultatele muncii de grup. Micul virus a readus unitatea familiei, dorul de școală și de colegi.  

Omenirea o să învingă virusul, că oamenii au dovedit mereu că sunt inventivi, dar ce o să rămână 
după virus o să fie de nepreţuit. Oamenii vor fi oameni, viaţa va fi viaţă, că oamenii cam uitaseră să se 
bucure de ea. Şcoala de acasă a transmis un mesaj clar elevilor că trebuie să ne adaptăm rapid la ce e nou, 
că trebuie să învăţăm să lucrăm independent, că succesul nostru depinde de cum ne organizam timpul. Am 
putut face vizite şi tururi virtuale ale muzeelor, am văzut diverse filme sau materiale. Ne pregătisem în luna 
martie pentru cinci zile de Scoala altfel şi iată că am primit luni de viaţă altfel. Nu cred că mai suntem cei 
din luna martie, suntem o versiune nouă a noastră, mai puternică, optimistă şi am devenit oameni altfel, zic 
eu mai buni decât eram înainte. Toţi ne-am schimbat în bine și ne-am reorganizat prioritățile. Am avut 
zilnic ora de Dezvoltare personală și clipă de clipă am aplicat practic ce am învățat acolo. Noi, adulții, am 
dat elevilor cea mai bună lecție – că trebuie să ne descurcam în orice situație, să folosim la maxim ce avem, 
că școala nu se termină niciodată și mereu avem ceva nou de învățat. Copiii au arătat părinților că se 
descurcă în online, că sunt conștiincioși, că au înteles că școala e importantă, că materia trebuie finalizată 
pentru a avea cât mai puțin de recuperat.  

Acum, în luna iunie, la final de an școlar, avem planuri mari, școala online va ramâne deschisă și pe 
parcursul vacanței, să mai aprofundăm ce am învățat. Ne așteaptă multe provocări, iar spațiul virtual e 
infinit și trebuie descoperit zi de zi. Deja părinții își pot lăsa copiii să-și facă temele singuri, să posteze și 
să se autoevalueze. Cunosc platforma care le-a fost clasă de ceva timp. Acolo își pot vedea și auzi colegii, 
să își facă planuri pentru viitorul an școlar. Dacă va veni valul doi de îmbolnăviri cu care ne sperie mass 
media, noi știm ce avem de făcut, avem experiență și la un click distanță sunt colegii noștrii dragi, din clasa 
virtuală. Ne așteaptă noi provocări, dar lecția ne-am învățat-o! Suntem buni indiferent de mediul de lucru 
și ne vom descurca. Problema e netul părinților, dar cred că și asta se va rezolva. A început schimbarea de 
mentalitate. Suntem Părinți Altfel al unor Copii Altfel, într-o Lume Altfel și învățăm într-o Școala Altfel!  

Școala de acasă, în timp de pandemie, ne-a învățat multe. Ne-a învățat termeni noi, pe care îi folosim 
des în conversațiile noastre, ne-a învățat care sunt meseriile esențiale și neesențiale, ne-a învățat să avem 
mereu un plan secundar, să facem economii, să avem obiective pe termen lung, să ne alegem cu atenție 
prietenii adevărați, să ne bazăm pe noi înșine și pe cei din familia noastră.Viața în timpul pandemiei i-a 
învățat pe guvernanți care sunt sectoarele importante pentru cetațeni, importanța sănătății și a educației. 
Ne-a învățat să lucrăm împreună, să ne susținem eroii, să apreciem pe cei care lucrează în domenii riscante, 
să apreciem pe toată lumea începând cu doamna croitoreasă care ne-a cusut și donat maști de protecție, 
continuând cu cei care ne-au adus comenzile la usa casei, noi fiind prea speriați să ieșim afară și tot așa 
ajungând la cei care lucrează în spital să ne salveze pe noi. Școala de acasă, în timpul pandemiei, ne-a 
învățat să visăm cu ochii deschisi, să călătorim virtual, să ne bucurăm de amintirile adunate și să speram. 
Da, am învățat să sperăm că o să fie mai bine, că o să se facă un vaccin care ne va vindeca de virus, dar și 
de toate relele ce vor urma. Am căpătat arme cu care vom învinge orice. Manualele de educație civică, 
auxiliarele de dezvoltare personală s-au deschis în fața noastră și am vazut practic, cu ochii noștri exemple 
de bună practică. Orele de religie s-au desfășurat în sufletul nostru în fiecare zi și am practicat zilnic ceea 
ce am învățat la educatie fizică. Nu, școala nu s-a oprit în luna martie, ea a continuat cu forță maximă, fără 
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constrangerea notelor, a calificativelor, a premiilor, fără dorința părinților de a avea copilul mai bun ca 
altul, cadrele didactice nu au mai alergat dupa punctaje în detrimentul elevului. S-a pus punct și virgulă, s-
a respirat adânc și totul a continuat așa cum trebuia, în jurul adevăratelor valori. Școala altfel, școala de 
acasă, ne-a învățat adevăratele valori, că distanțarea socială ne-a unit mai mult, ne-a învățat importanța unui 
curcubeu, ne-a învățat să rămânem oameni și să învățăm să o luam mereu de la capat cu mândrie. Și da, am 
învins și de data acesta și am învățat că… Totul va fi bine! 
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ȘCOALA ONLINE-ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF.INV.PRIMAR: PAVELONI DANIELA ROCSANA 
LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN VUIA”, FĂGET, TIMIȘ 

  

  
 

Clasa Pregătitoare a început de această dată ca o nouă etapă. Era un vis care încet prindea contur. O 
altă școală, teamă de necunoscut dar plecam cu dorința de a-mi cunoaște viitoarele ,,steluțe” și de a forma 
o echipă minunată. Ne-am bucurat de fiecare moment petrecut împreună, de diminețile răcoroase de toamnă 
cand ,,întâlnirile de dimineață” ținute în curtea școlii ne aduceau mai aproape unii de alții. Uneori eram 
doamna, alteori eram ,,mama” dar mereu eram acolo pentru fiecare problemă, supărare, atunci când se 
împărțeau îmbrățișări sau pupici. De aceea știrea apărută la începutul lunii martie privind suspendarea 
cursurilor a venit ca o veste tristă. Starea de urgență anunțată a provocat un adevărat experiment social în 
domeniu educației. ,,Forțați” să rămânem închiși în case, copii și profesori ne-am mutat cu țoții în mediul 
online și am învățat în fiecare zi să folosim platformele digitale pentru a ne realiza lecțiile dar mai ales 
pentru a comunica.  

Vestea bună este că trăim în era copiilor digitalizați. Elevii și profesorii sunt capabili să se adapteze. 
Vestea mai puțin bună este că nu toată lumea este pregătită. Cele mai mari impedimente sunt lipsa 
infrastructurii (laptopuri, tablete, telefoane, conexiune la internet și de ce să nu recunoaștem lipsa curentului 
electric în unele cazuri) și lipsa cunoștințelor tehnice a unor dascăli dar și a părinților. 

 Prima săptămână a fost pentru noi toți obositoare, bulversantă. Nu știam cât va dura, cum vom 
proceda. Dar încet ne-am adaptat, am stabilit un program util tuturor, am stabilit reguli si am discutat despre 
cum se vor desfășura întâlnirile deoarece știm cu toții că cei mici și mai ales cei din clasa pregătitoare au 
tendința de a spune mereu câte ceva, fiecare are ceva important de comunicat. Să nu uităm de nelipsitele 
pozne din clasa online. Acum e simplu să dispari de la oră.Este momentul când ne ia foamea , setea, miaună 
pisica ,,Goangă”, cățelul ,,Fernando” are nevoie de puțină atenție și chiar îi e foame iar iepurele ,,Euro” 
tocmai a scăpat prin casă și cineva trebuie să îl prindă. Deci DA....școala online e treabă serioasă, aici 
acțiunea se intensifică, problemele apar fără să îți dorești...dar de aceea se numește ,,școala de acasă”. Acum 
mulți ani de zile părinții își doreau de la copiii lor sa fie în siguranță și mai ales sa fie fericiți. Parcă acum 
presiunea pusă pe umerii copilașilor este tot mai intensă. Puțini se mai joacă în mediul real. Această eră a 
tehnologiei ar trebui totuși dozată. Să punem accent pe importanța creativității, a valorilor și a solidarității. 
Jocul liber este cea mai importantă formă de dezvoltare a creativității, de a rămâne echilibrat. 

 Cel mai mare dezavantaj al școlii online este lipsa de apropiere fizică necesară copiilor și oboseala 
psihică cauzată de expunerea în mod îndelungat la ecrane. Copiilor le este dor să se întoarcă în sala de clasă, 
să își revadă colegii, le lipsesc interacțiunea și energia dată de colectivitate. La ultima noastră activitate 
online am sărbătorit primul nostru an împreună. Am trăit cu toții o experiență unică. Ne-am reunit pe Zoom 
cu scopul de a ne crea o stare de bine și de a depăna amintiri plăcute din acest an. Am început cu prima 
noastră poză de grup iar de aici totul a decurs așa cum ne -am dorit. Amintirile ne-au invadat iar lacrimile 
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au fost și ele prezente. Ne-am dorit atunci cu toții o îmbrățișare ... care nu a venit ... a rămas tot în online! 
A fost o activitate minunată, încărcată de emoție, bucurie, zâmbete, recunoștință. 

 
Știm cu toții că nu a fost anul visat de noi la început dar totuși a fost anul nostru de temelie, primul 

an de școală, prima impresie, primele emoții. Oricum va arăta viitorul sau școala viitorului trebuie să ținem 
cont de nevoia umană de a dialoga, de nevoia interacțiunii sociale și de ce nu nevoia de o îmbrățișare!  
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LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS 

 
PROF. PELIN ELENA COSMINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN- SUCEAVA 
 
La France se classe au sixième rang mondial pour son système éducatif. Sur le territoire de la France 

il y a également certaines des écoles publiques les plus prestigieuses au monde. Un enfant qui va à l’école 
en France aura le droit à une éducation gratuite de grande qualité. 

Organisation et structure du système éducatif:  
• enseignement obligatoire:  
 - enseignement primaire  
 - enseignement secondaire  
 - enseignement à domicile  
• enseignement supérieur  
 L' enseignement primaire, comprend: une éducation préélémentaire –école maternelle, obligatoire 

et gratuite qui s’adresse à tous les enfants âgés de 3 à 6 ans et un enseignement secondaire – école 
élémentaire, obligatoire et gratuite pour les élèves de 6 à 11 ans. Le passage à l’enseignement secondaire 
est automatique sans examen. 

L’école primaire se divise en cinq niveaux : 
• Cours préparatoire (CP) - de 6 à 7 ans 
• Cours élémentaire (CE1) - 7 à 8 ans 
• Cours élémentaire (CE2) - de 8 à 9 ans 
• Cours moyen 1 (CM1) - 9 à 10 ans Cours moyen 2 (CM2) - 10 à 11 ans 
L'enseignement secondaire, comprend: un enseignement secondaire infé-rieur (collège), obligatoire 

et gratuit, pour les élèves de 11 à 15 ans et un enseignement secondaire supérieur (lycée), gratuit, pour les 
élèves de 15 à 18 ans. Le collège se divise en quatre niveaux : 

• La 6ème – de 11 à 12 ans 
• La 5ème – de 12 à 13 ans 
• La 4ème – de 13 à 14 ans 
• La 3ème – de 14 à 15 ans 
Les trois dernières années de l'enseignement secondaire - de 15 à 18 ans - sont passées dans un lycée 

général, un lycée technique ou un lycée professionnel. Les étudiants suivent le même programme de base 
de huit ou neuf matières mais se voient proposer trois cours au choix et un atelier artistique. À la fin de ce 
cycle, le « Baccalauréat » décide finalement du placement de l’étudiant à l'université. Le système de 
notation du Baccalauréat a été mis en place en 1830 et n'a pas changé depuis plus de 170 ans - un record du 
monde à coup sûr !  

En France, l’enseignement dans le cadre familial par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne 
de leur choix, est autorisé en vertu de l’article L131 du Code de l’Éducation. Les niveaux d’éducation 
concernés ne sont pas spécifiés, mais l’enfant doit être scolarisé pendant l’ensemble de la durée de 
l’obligation d’instruction (entre 3 et 16 ans à partir de septembre 2019). 

Le cycle d'enseignement supérieur est structuré, depuis 2002, en 3 années de Licence, 2 années de 
Master et 3 années de Doctorat, selon l'architecture européenne des diplômes.  
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ORE ONLINE – PRO ȘI CONTRA 

 
PROF. INV. PRIMAR PEPSILA STANA 

 
Cu toții suntem familiari cu platforme precum Skype, folosite pentru a-ți suna prietenii care se află la 

distanță. Însă nu m-aș fi gandit că această aplicație va deveni principala sursă de învățare din cauza 
Pandemiei de Coronavirus apărută la nivel mondial. 

Tot ceea ce făceam înainte de apariția acestui virus, respectiv ieșitul cu prietenii după ore sau în 
weekend-uri, practicarea unui sport sau a altor activități… toate acestea au fost suspendate, nemaiputând 
să ne bucurăm de ele. Acum, multe din activitățile zilnice se rezumă la aplicații precum Zoom, Google 
Classroom sau Microsoft Teams. 

Cum să facem/ se face ”școală” în această perioada? 
Când s-a anunțat faptul că deși stăm acasă, orele se mută în mediul online recunosc că nu eram prea 

convinsă cum se va întâmplă acest lucru. Pe parcurs, am aflat că unele școli fac orele online, pe când alți 
profesori preferă să trimită lecțiile pentru a fi copiate în caiete. 

Este o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, însă este cea mai bună modalitate pentru a ne ține 
conectați cu școala. Este important să păstrăm un oarecare program și să încercăm să rămânem organizați 
pentru ca revenirea la școala să fie cât mai ușoară. 

Desigur, ca și școala propriu-zisă, orele online au atât plusuri, cât și minusuri, iar părerile elevilor 
sunt împărțite. Unii sunt reticenți când vine vorba de o oră video, iar alții își păstrează aceeași energie și în 
mediul online. Acestea fiind spuse, vă propun o listă de argumente pro și contra, pe care le-am ”cules” 
recent de la mai mulți tineri. 

PRO: 
 continuarea procesului de învățare; 
 recuperarea a cel puțin 1h din timpul personal, timp pe care îl iroseam pe drumul înspre și dinspre 

școală; 
 flexibilitate; 
 rămâi activ pe parcursul zilei/săptămânii evitând sedentarismul; 
 îmbogățirea cunoștințelor digitale; 
 posibilitatea de a învață în confortul propriei case. 
CONTRA: 
 lipsa interacțiunii sociale pe care o aveam cu colegii; 
 scade calitatea actului didactic de predare; 
 deși odată cu orele online vine flexibilitatea, pot apărea probleme cu managementul timpului – 

pentru că unele lecții sunt propuse la ore mai târzii decât eram obișnuiți; 
 lipsa interesului acordat orelor; 
 posibilitatea de a fi încărcat cu teme. 
Așadar, ținerea cursurilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 

viață, în primul rând de a te adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou și … să învățăm 
să apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor. 

Cel mai important în perioada aceasta este să ne menținem tonusul și să ne ocupăm timpul cât mai 
bine. Ceea ce v-aș putea recomanda ar fi să citiți cărțile din programă (înainte de Bac vă veți mulțumi că 
ați facut-o), să vă ordonați lucrurile, să vă pregătiți pentru examene… dar și să încercați ceva nou, precum 
gătitul, să vă faceți o nouă coafură și tot ceea ce vă pasionează, însă nu găseați niciodată timpul necesar. 

Eu personal prefer orele de la școală, deoarece îmi place mai mult conexiunea care se creează atât cu 
colegii, dar și cu profesorii și faptul că pot primi explicații mult mai concrete. Cu toate acestea, apreciez 
timpul petrecut acasă, timp în care am învățat să gătesc și m-am uitat la filmele de care nu aveam timp în 
timpul școlii. 
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IMPACTUL EDUCȚIEI ONLINE ASUPRA  

PROFESORILOR, ELEVILOR ȘI PĂRINȚILOR 
 

PROF. VOICHIȚA-IULIANA PERNEȘ,  
LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA”, BAIA MARE 

 
 Pandemia de cronavirus a declanșat și în țara noastră o schimbare radicală în ceea ce privește modul 

de desfășurare a procesului instrutiv-educativ. Suspendarea cursurilor în format tradițional și transferul lor 
exclusiv în mediul online a avut un impact deosebit de puternic asupra tuturor factorilor implicați: profesori, 
elevi și părinți. Dacă inițial acesta a debutat cu lecții televizate, pregătite în special pentru elevii claselor 
terminale și distribuite pe anumite canale TV, „școala de acasă” a însemnat mult mai mult.  

 Profesorilor li s-a cerut imediat să transfere procesul educativ în mediul online fără să fi beneficiat 
de cursuri de instruire înainte. Astfel, toți ne-am mobilizat pentru a face acest transfer cât mai plăcut, astfel 
încât să raspundă nevoilor elevilor noștri. Aplicații complet necunoscute până atunci precum Zoom, Google 
Meet, Google Classroom, precum și platforme de învățare online precum Adservio, Livreque au început să 
fie luate cu asalt de noi toți în dorința de a ne face meseria cât mai bine. Putem spune că acestă situație 
neplăcută ne-a ajutat să dăm ce avem mai bun, depășindu-ne propriile limite și neputințe și depunând astfel 
toate eforturile necesare pentru a ne familiariza cu toate secretele tehnologiei moderne. 

 Pe de o parte, nici elevii noștri nu au fost pregătiți pentru acest transfer educațional. Chiar dacă noi 
îi percepem ca fiind nativi digitali pentru că ei petrec mult timp online și că acest mediu trebuie să îi facă 
să se simtă în largul lor, realitatea a demostrat că și elevii noștri au avut propriile temeri față de acestă formă 
nouă de învățare. Mulți dintre ei s-au dovedit un ajutor de nădejde pentru profesorii lor mai puțin 
familiarizați cu tehnologia de ultimă generație. Astfel, putem spune că s-a creat un parteneriat strâns între 
profesori și elevii lor pentru a face față cu succes acestei situații complet neprevăzute. 

 Pe de altă parte, părinții au fost implicați mai mult ca și oricând și ei în acest proces educativ. Mulți 
dintre ei au realizat poate pentru prima dată câte responsabilități presupune meseria de profesor și cât de 
indispensabili sunt în ceea ce privește procesul instructiv-educativ al copiilor lor. Astfe, ei au putut să vadă 
câte sarcini trebuie să facă un profesor precum încurajarea, instruirea, corectarea temelor și monitorizarea 
lor, faptul de a-i ține pe copii implicați într-o activitate în mod disciplinat, dar și faptul că profesorii sunt 
experți într-o gamă variată de domenii. Chiar dacă poate până atunci, mulți părinți i-au privit pe profesorii 
copiilor lor cu neîncredere, observarea atentă a activității acestora, creativitatea și dăruirea lor în cadrul 
școlii online le-a câștigat probabil admirația.  

 Putem spune că această oportunitate de a ne reinventa și regândi activitatea didactică trebuie să ne 
determine să schimbăm tiparele cu care am fost obișnuiți atâția ani și să ne dorim să ne adaptăm 
schimbărilor pe care viitorul ni le va pune în față. Odată ce am început predarea online nu ne putem gândi 
că în momentul în care lucrurile vor reveni la normal, o vom exclude din practica noastră, ci că o vom 
păstra și după ce se vor redeschide școlile. 

În plus, elevii care s-au obișnuit să frecventeze orele online, să își facă temele online, să colaboreze 
cu alți colegi online, nu vor dori să renunțe la aceasta atât de ușor. 

Totuși, „școala de acasă” a avut și multe provocări și neajunsuri deoarece a împărțit elevii în două 
categorii: cei care au mijloacele și instrumentele necesare, smartphone, tabletă, laptop sau desktop cu 
conexiune la internet și cei cărora le-au lipsit cu desăvârșire astfel de unelte. Simpla monitorizare de către 
școli a acestei situații nu a dus la soluționarea ei. 

 Autoritățile din domeniul educațional nu au putut să asigure elevilor nevoiași dispozitivele necesare 
care să le permită accesul la educație, dar am văzut câteva cazuri în care autoritățile locale sau unii 
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antreprenori au susținut elevii din mediul rural care nu puteau să participe la școala online. De exemplu, în 
cadrul unei conferințe Superteach, a fost intervievat un primar care le-a cumpărat tablete tuturor celor 670 
de elevi cărora le lipseau aceste instrumente pentru a putea participa la școala online. Cred că astfel de 
experiențe trebuie mediatizate pentru a impulsiona și alți susținători de acest fel.  

Putem afirma că acestă experiență a școlii online ne-a obligat pe toți să vedem lucrurile și din altă 
lumină. Chiar dacă nu s-a desfășurat întotdeauuna în cele mai bune condiții, școala online ne-a schimbat pe 
toți: profesori, elevi și părinți și ne-a determinat să creăm un parteneriat puternic care sperăm să fie unul de 
durată și care să eficientizeze demersul educațional.  
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O ALTFEL DE ŞCOALĂ – ŞCOALA ON-LINE 

 

PROF. INV. PRIMAR PERŢEA ION 

LIC. TEHN. ,,DIMITRIE FILIPESCU”, BUZAU 
 

11 martie 2020. Şcoala s-a mutat acasă, sau mai bine zis pe internet: pe Adservio, pe Zoom, pe 

Whatsapp, pe Google Meet şi pe alte platforme care ofereau posibilitatea de a preda on-line, a preda de 

acasă. Această dată a însemnat începutul unei provocări pentru toţi: cadre didactice, elevi, dar şi părinţi. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă care 

se poate extinde mai multe săptămâni, cadrele didactice din România sunt acum provocate să se adapteze 

rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente 

online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât 

oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli a trebuit să coordoneze organizarea 

școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate 

în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare 

pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate 

orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început deja să aplice aceste măsuri 

arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de 

demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună.  

Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe 

platforme precum Adservio, Zoom, Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. La Buzău s-

a implementat şi platforma Adservio, destinată profesorilor, elevilor, dar şi părinţilor. Platformă care a avut 

oarece problem la început, dar s-a îmbunătăţit vizibil de pe o zip e alta. Acesta a fost primul pas pentru 

stabilirea calendarul online și modul de a comunica cu elevii. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare 

și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita Google for Education, e nevoie ca școala să 

aibă un domeniu și să se înregistreze cu un cont G Suite for Education. Un singur administrator poate crea 

acest cont de unde poate crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel domeniu (de exemplu, 

pertea_ion@liceulfilipescu.com). 

În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, puteți folosi contul personal de Google pentru a 

împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde puteți centraliza în sub-foldere materiale, pe 

clase sau teme, cu colegii și elevii. Pentru ca elevii să urce teme sau alte fișiere, e nevoie să aibă un cont de 
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Google, la rândul lor. Contul de email e destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui să fie cel 

care creează și administrează contul. 

Pentru a fi cât mai eficienți: 

• Pentru ciclul primar: 

 Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu 

elevii orarul și modul de derulare a orelor. 

 Puteți pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care veți organiza întâlnirile 

online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe Zoom, de la 10 

la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

  Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 

învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe 

laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

 În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea 

conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are elevul în grijă 

săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. Puteți comunica și telefonic cu elevii și 

chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătați că vă preocupă starea fiecăruia și că 

aveți în continuare așteptări și sarcini clare. Chiar și așa, vor fi mulți copii care rămân izolați, iar profesorii 

iau în calcul deja organizarea unei școli de vară de recuperare pentru aceștia, sau o perioadă de recuperare 

la începutul anului ţcolar viitor. 
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INTERACŢIUNEA ÎN MEDIUL VIRTUAL 

-GRĂDINIŢA DE ACASĂ- 
 

 PROF. ÎNV. PRESCOLAR PERŢEA MIRELA 
G. P. P. ,,BOBOCEI DIN MICRO III”, BUZAU 

 
Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 

activităților de acasă. La grădinița noastră, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției 
noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției 
sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul preșcolarilor, 
ajutorul din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care ținem cont, 
nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu 
educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

Copiii sunt foarte vulnerabili. Copiii au capacitate redusă de discernământ între bine și rău. Ei au grad 
scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul online are un efect 
negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihologic. Astfel, vorbind despre școală și Internet, 
suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze copiii pentru a face față fluxului 
de informații, provocărilor Internetului și riscurilor la care sunt supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau 
portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau 
jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre Inteligența Online, pe care orice copil trebuie să o dezvolte, în 
special cu ajutorul și susținerea părinților, educatorilor și profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau telefonul 
mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal sau dăunător. 
Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul poate face cunoștință cu 
persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine determinat între aici se poate și aici 
nu se poate de făcut click. De aceea este foarte important ca în școală orice elev să fie informat despre cum 
click-ul îl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar periculoase. 

Sunt binevenite lecțiile tematice despre siguranța online care au scopul principal de a ajuta elevii să 
identifice anumite riscuri, să gestioneze situații neplăcute și să ceară ajutor de la persoane care i-ar putea 
ajuta fără a-i judeca sau învinovăți, inclusiv și în persoana profesorilor. Tema fenomenelor riscante în 
mediul online nu trebuie să fie una tabu. Elevii trebuie învățați că pentru anumite lucruri care se întâmplă 
în mediul online există termeni speciali și precum în viața reală violența, furtul sau alte crime sunt comise 
de răufăcători, care într-un final sunt pedepsite legal, în mediul virtual se întâmplă la fel situații în care 
cineva le-ar putea provoca durere și suferință. 

Procesul de educare a unei generații deștepte și sigure online trebuie început încă din clasele primare. 
Fluxul de informații din Internet trebuie să vină paralel cu metodele sigure de explorare a lui. Astfel, precum 
copilul a învățat de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa elevul învață că nu comunică online cu 
necunoscuți și nu oferă informații despre el sau familie.  

În orice școală, profesorii pot: 
Informa. Elevii percep în persoana pedagogului pe cineva care cunoaște. Informația oferită corect 

din punct de vedere metodologic, cu conținut și metode ajustate grupului, va fi primită de elevi cu o mai 
mare încredere decât o simplă prelegere despre „Este interzis să faci asta!” 

Asculta. Elevii doresc să fie ascultați nu numai atunci când răspund tema pentru acasă sau realizează 
anumite activități didactice. Copiii doresc să fie ascultați și atunci când se ciocnesc de o problemă, fie ea în 
viața reală, fie în cea virtuală. 

Încuraja. Copiii doresc să fie siguri că atunci când li se va întâmpla ceva, ei nu vor fi judecați sau 
criticați. Copiii au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni persoane de încredere și sprijin atunci 
când trec prin situații mai dificile. 

Ajuta. Copiii au nevoie nu doar de încurajare, dar și de acțiuni concrete prin care primesc ajutor, iar 
interesele le sunt protejate. Profesorii pot ajuta copiii care sunt victime ale acțiunilor ilegale în mediul online 
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prin raportarea acestora la persoanele competente, care nu vor pune în pericol imaginea copilului și vor 
încerca să-i oprească pe cei care hărțuiesc sau acostează un copil în mediul online. 

Repeta. Repetitio est mater studiorum (Repetarea este mama cunoștințelor)– cuvinte deseori repetate 
de profesori la lecție. Despre pericole și ajutor în aceste pericole elevilor trebuie să li se repete mai des. A 
fi în siguranță online nu este o teorie învățată și aplicată într-o anumită situație. Siguranța online este ceea 
de ce au nevoie copiii zilnic. 

Recomandare 
Rubrica pentru profesori a portalului www.siguronline.md vă oferă resurse informative și didactice 

pentru a putea mai eficient și ușor aborda la lecție diferite subiecte despre riscurile și pericolele la care sunt 
supuși copiii în mediul online. 

 Cea mai dificilă a fost pregătirea educatorilor pentru a conduce activități online, stabilirea tuturor 
aspectelor tehnice pentru toți membrii echipei, timpul scurt avut la dispoziție pentru training și, la început, 
sortarea activităților care să se potrivească acasă și în online. 

Cea mai dificilă a fost pregătirea educatorilor pentru a conduce activități online, stabilirea tuturor 
aspectelor tehnice pentru toți membrii echipei, timpul scurt avut la dispoziție pentru training și, la început, 
sortarea activităților care să se potrivească acasă și în online. 

După anunțarea perioadei în care va exista starea de urgență, am făcut un scurt audit al abilităților 
în online ale membrilor echipei. După aceea, am analizat ce platforme ne-ar ajuta în livrarea de conținut 
către copii, paltforme care pot fi folosite cu ușurință și de către membrii echipei. 

Ulterior, am realizat mai multe training-uri, am stabilit coordonatorii sesiunilor online, câte un 
educator care să gestioneze din punct de vedere tehnic sesiunea și un alt educator care să livreze conținutul. 

Am făcut acest lucru întrucât noțiunile tehnice ale educatorilor erau limitate și timpul scurt pentru 
asimilarea lor, pentru dobândirea încrederii în propriile forțe în coordonarea acestor aspecte și asigurarea 
atenției 100% pentru copii. 

În paralel, am mers cu sesiuni de training pentru educatori, pentru menținerea unei stări de bine și 
lucru în echipă. Acestea au avut o mare importanță în această perioadă întrucât sentimentul de neputință, 
de lucru individual, lipsa de feedback pot influența modul în care contribuie și relaționează cu cei mici și 
restul echipei. 

Referitor la modul în care educatorii relaționau cu cei mici, am mers pe conștientizarea faptului că e 
nevoie a fi folosit mult limbajul non-verbal, expresii faciale, tonul vocii, mișcări ample, în așa fel încât 
să atragi și să susții atenția copilului. Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie și 
este vital să conștientizăm acest aspect și să integrăm instrumente care ne pot ajuta în livrarea unor sesiuni 
de succes!  

 

 

663



 
GRĂDINIȚA DE IERI, AZI, MÂINE... 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR  

PETER MARIANA-CLAUDIA 
GPN NR. 1 NUCET, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

NUCET, JUD. BIHOR 
 
 Acum ceva vreme, o zi din viața noastră se scurgea în ritm constant, după programul firesc: 

activitatea din grădiniță, pregătirea ulterioară de acasă, rutina din familie... 
Până când „ceva” a intervenit și a stricat acel echilibru. Pentru mine, preșcolarii grupei mici și părinții 

acestora anunțarea apariției COVID-19 în România și implicit închiderea grădiniței, a fost o ruptură 
neașteptată, bruscă, urmată de o perioadă de incertitudine emanată de tot și toți din jurul nostru. În secolul 
XXI avem acces la informații din diverse domenii dar oare cunoaștem suficient pentru a fi spune că 
stăpânim totul? Nu vom putea spune niciodată „DA”, gândind realist. Drept urmare, a trebuit să ne adaptăm 
situației.  

 Iată cum am procedat. Am luat legătura imediat cu părinții și ne-am sfătuit. Am ajuns la concluzia 
că un grup prin care să schimbăm informații era util. Precizez că anterior nu aveam unul, nefiind necesar, 
mă întâlneam zilnic cu părinții și discutam despre activitățile copiilor. Fiind toată lumea de acord, am 
înființat pe WhatsApp grupul intitulat „Grupa mică, mămăruțele istețe”. Mulți dintre părinți mi-au cerut 
ajutorul spunând că nu știu ce să mai facă cu copiii, cei mici fiind dornici de a se implica în diverse activități, 
de a-și ocupa timpul. Apoi, sarcina mea devenea importantă dar deloc ușoară. Din ce perspectivă? Nu 
doream să împovărez părinții dar nici nu puteam să las dezvoltarea copiilor, atât de importantă la această 
vârstă, să se oprească în loc. Precizez că în colectivul grupei la care sunt coordonator este înscris și un 
preșcolar cu cerințe educaționale speciale.  

 La început am propus, timid, câteva link-uri, așteptând reacții din partea participanților. Părinții au 
fost receptivi și au apreciat recomandările venite din partea mea. Primul pas era făcut, activitatea online 
debutase cu dreptul. În următoarea perioadă am continuat cu activități simple, ușor de realizat, folosind 
materiale aflate în casă, curte și am încurajat împărtășirea experiențelor individuale. De exemplu: spaghete 
pentru a construi o barcă cu pânze, identificarea unor obiecte cu forma rotundă cum ar fi farfurii, rotițe de 
la mașinuțe, capace de borcane sau alte recipiente, mingi, bomboane, pietre, portocale, pentru forma pătrată 
șervețele de hârtie folosite la scara numerică, pentru modelaj aluat din făină și apă și exemplele ar putea 
continua. Desigur, nu am renunțat la normativitatea didactică, la principiile de accesibilitate, intuiție, 
respectarea particularităților de vârstă și individuale, etc. dar nici la prevederile noului Curriculum pentru 
educația timpurie și Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 
7 ani. Voi enumera câteva teme recomandate: Ridichea uriașă (vizionare, observare munca în grădină), 
Vine, vine, primăvara! (audiție), Îmi ajut părinții, Jucării comestibile (din alimente), Numărăm obiecte, 
Cartea mea preferată. Am oferit posibilitatea manifestării creativității și originalității copiilor prin desen cu 
temă la alegere și am susținut jocul liber al acestora cu diverse truse de construit, veselă, puzzle, cu jucăria 
preferată. Preșcolarii au fost încântați să ia parte la activități, implicarea și intersul crescând treptat mai ales 
că recompensele nu s-au lăsat așteptate. Fețe vesele, buline roșii aranjate la panou în dreptul pozei fiecărui 
copil, postate în fiecare seară și însoțite în permanență de aprecieri individuale pe măsura strădaniei, au 
constituit o evidențiere dar și un stimulent real în acumularea celui mai bun punctaj. Pentru preșcolarul cu 
CES am individualizat învățarea, am adaptat unele teme, sarcini, strategiile didactice și evaluarea și am 
menținut o legătură strânsă cu familia prin oferirea de suport suplimentar, informații, explicații, 
demonstrații, modele explicite. 

 Sfârșitul lunii martie a vizat reorganizarea Programului național „Școala altfel”. A fost nevoie de 
schimbarea modului de abordare a activităților. Inițial, prevăzusem vizite la instituțiile din oraș, însă în 
situația dată acest lucru nu era permis. Ne-am orientat spre teme de actualitate: exersarea spălatului corect 
al mâinilor, alimentația sănătoasă - concurs „Micii bucătari”, educație ecologică cu temele „Știu să mă 
comport civilizat la picnic” și „Prietenii naturii”, educație rutieră cu tema „Strada nu e loc de joacă”, 
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educație pro-socială „Spune NU, violenței!”, activitate sportivă „Sportul, sursă de sănătate”, educație 
religioasă „Tradiții românești – de Paști”, etc. 

 După vacanța de Paști, am reluat activitățile online conform planificării săptămânale, perfecționând 
tehnica de abordare a temelor și păstrând totodată diversitatea. Trebuie să recunosc faptul că parcurgerea 
unui curs de dezvoltare a competențelor digitale s-a dovedit de un real folos în special în digitalizarea 
materialelor, cu atât mai mult cu cât oferta de materiale digitale pentru preșcolari este restrânsă iar munca 
educatoarei este decisivă.  

Periodic am consultat părinții pentru feed-back și propuneri. Am căutat ca jocurile și activitățile să 
fie cât mai variate pentru a menține interesul celor mici.  

 Ultimele două săptămâni au fost alocate evaluării finale, rezultatele înregistrate evidențiind răsplata 
efortului colectiv. Activitatea care a încununat șirul demersurilor educative online a reprezentat-o atelierul 
de creație artistică, fiecare participant utilizând tehnica dorită: desen, pictură, lipire, confecționare, iar una 
dintre temele posibile fiind „Masca de protecție” – decorare. Recompensa supremă a activității școlare și 
extrașcolare s-a concretizat în atribuirea „Cupei campionilor” tuturor preșcolarilor din grupă.  

 În ultima zi de grădiniță am simțit nevoia de a adresa părinților un mesaj de încheiere: 
 „A fost un an școlar frumos, cu împliniri, cu momente de cumpănă, cu străduință. Cu copii minunați, 

isteți, jucăuși, fiecare cu farmecul său aparte. Vă mulțumesc pentru colaborarea deosebită și să ne vedem 
sănătoși! Să fim optimiști, vom trece și peste această perioadă dificilă. Sper că TOTUL VA FI BINE! Vă 
îmbrățișez cu mult drag pe toți! Doamna educatoare.” 

 În prima zi de vacanță am primit mesaje din partea părinților în care spuneau că cei mici întreabă ce 
vor avea de făcut, „ce jocuri noi ne mai jucăm”, lucru care a confirmat din nou că activitatea noastră nu a 
fost în zadar.  

 Privind retrospectiv, cel mai mare minus îl reprezintă, de departe, interacțiunea fizică directă a 
copiilor, joaca în comun, care doar în grădiniță se poate desfășura pe deplin, confirmată și de către părinți, 
iar pentru mine, provocarea cea mai solicitantă și consumatoare de timp a constituit-o digitalizarea 
materialelor suport. Întreaga activitate din ultima perioadă poate fi catalogată ca „Școala altfel”. 

 Nu aș putea încheia fără să mă gândesc: oare cum va fi grădinița de mâine? Va mai apărea „ceva” 
care va strica noul echilibru? Poate. Dar vom găsi soluții! 
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KINDERPEDIA, APLICAȚIA PRIN CARE AM ȚINUT CURSURILE ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PETRE DANIELA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B. P. HAȘDEU” MUN.CÂMPINA, JUD. PRAHOVA 
 
 O companie de soluţii digitale din România, OneTouch Advertising, a dezvoltat o aplicaţie 

românească ce facilitează interacţiunea dintre părinţi, educatori şi copii. Mai exact, a fost creată o platformă 
on-line, Kinderpedia, care permite actualizarea şi verificarea în timp real a calendarului de evenimente şi a 
orarului, postarea fotografiilor şi a clipurilor video şi dispune de un modul de chat direct cu educatorii. 

 Este o platformă de tip cloud, multi-language și multi-currency, găzduită în siguranță pe serverele 
Amazon, funcționează ca o aplicație nativă pe Android și iOS și este, de asemenea, accesibilă din orice 
browser. Intre modulele Kinderpedia se numără: managementul copiilor și al familiilor, managementul 
grupelor, înscrierea si planificarea capacității, managementul personalului, planificarea personalului și 
calendarul turelor, orarul de activități, calendarul de evenimente, meniul săptămânal, check-in pe baza de 
QR code, cronologie zilnică și raportare, observații individuale pentru fiecare activitate, galerie foto și 
video, notificări push personalizabile pe aplicația mobilă, registrul medical al copiilor, modul de 
chestionare, modul de newsletter, stocarea de documente in cloud, managementul mai multor locații, 
rapoarte personalizate, prognoza veniturilor, facturarea automată. Aplicația Kinderpedia, a fost pusă la 
dispoziția tuturor școlilor publice gratuit, până la încheierea anului școlar.  

 Am aflat despre avantajele utilizării acestei platforme în timp ce căutam soluții pentru a putea ține 
cursurile online.  

 Kinderpedia e aplicația carea sprijinit profesorii și elevii pentru a-și putea continua activitatea de la 
clasă prin lecții video la distanță. Practic, e integrat un modul de videoconferință, care permite organizarea 
de lecții online. Aplicația poate fi folosită atât mobile, cât și în varianta web. Modulul de predare online 
este gratuit pentru școlile publice până la sfârșitul acestui an școlar. Sunt integrate acolo și funcționalitățile 
aplicației Zoom, iar Kinderpedia permite utilizatorilor să creeze video conferințe pentru materiile din orar 
și să invite copiii direct în aplicație. Pașii urmați pentru înscriere au fost simpli: crearea contului școlii, 
adăugarea claselor, adăugarea profesorilor, adăugarea copiilor–atât profesorii cât și părinții primesc un e-
mail de invitație pe platformă–adăugarea orarului și activarea opțiunii de lecție video la distanță pentru 
materia sau materiile dorite. Tot pe Kinderpedia, există posibilitatea de a face prezența, să se adauge teme 
și proiecte și se oferă feedback părinților. Temele copiilor au putut fi corectate și apoi transmise acestora. 
Am apreciat ușurința cu care a fost accesată, la început, de către părinți și apoi de către elevi. Foarte utile 
au fost chestionarele și posibilitatea de live chat rapid cu părinții. In secțiunea media am încarcat imagini 
cu proiectele elevilor și link-uri ale unor lecții interactive utile în desfășurarea lecțiilor. Consider că a fost 
o alegere inspirată ce mi-a fost de un real ajutor în desfășurarea activității cu elevii în această perioadă. 
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Î.D.: salutul, calendarul 
naturii, gimnastica de 
înviorare (“Stang si drept”) 
 
TEMA ZILEI: NATURA 
ESTE CASA NOASTRA 
ADE:DS –(Cunoasterea 
mediului) – “Planeta 
albastra” – lectura 
educatoarei 
 DEC (Educ muzicala) – 
auditie cantec “Ce ti-ar spune 
un copac” 
  
 
ALA: momentul povestilor- 
“Melcul si ciresul” 
Momomentul de miscare:- 
joc de miscare cu text si cant 
“10 maimutele” 

https://www.youtube.com/watch?v=79gLGU50ceM 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=G3FlwVoLTK8 
https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QLZoUb-ev7s 
https://www.youtube.com/watch?v=MdlWul8S_IQ 
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Î.D.: salutul, calendarul 
naturii, gimnastica de 
înviorare (“Daca vesel se 
traieste”) 
 
TEMA ZILEI: IN LUMEA 
POVESTILOR 
ADE: DOS (Ed ptr societate) 
- “Soarecele de la oras si 
soarecele de la tara”-  
poveste 
DLC (Educarea limbajului) –
“ Lupul, iezii si vizorul”- 
auditie 
 
ALA: momentul povestilor - 
“Borcanul purpuriu” 
Momomentul de miscare: - 
joc de miscare cu text si cant: 
“Cinci pisicute au sarit in 
pat” 

https://www.youtube.com/watch?v=q0P2XjsoxOY 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1JnzM_PChSs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FjABUvjrQJA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=116PxSOZk7M 
https://www.youtube.com/watch?v=xWai50Pie0k 

 

 

667

https://www.youtube.com/watch?v=79gLGU50ceM
https://www.youtube.com/watch?v=G3FlwVoLTK8
https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ
https://www.youtube.com/watch?v=QLZoUb-ev7s
https://www.youtube.com/watch?v=MdlWul8S_IQ
https://www.youtube.com/watch?v=q0P2XjsoxOY
https://www.youtube.com/watch?v=1JnzM_PChSs
https://www.youtube.com/watch?v=FjABUvjrQJA
https://www.youtube.com/watch?v=116PxSOZk7M
https://www.youtube.com/watch?v=xWai50Pie0k


D
A

TA
 / 

ZI
U

A
 ACTIVITĂŢI DE 

ÎVĂŢARE 
Mijloace de invatamant 

SE
M

N
Ă

TU
RA

 

27
.0

5.
20

20
 m

ie
rc

ur
i 

Î.D.: salutul, calendarul 
naturii, gimnastica de 
înviorare (“Iepurasul Tup”) 
 
TEMA ZILEI: CORP 
SANATOS, MINTE 
SANATOASA 
ADE: DOS (Ed ptr societate) 
– “Reguli pentru un stil de 
viață sănătos” – vizionare ppt 
+ discutii libere 
DPM (ed. fizica)- “Micii 
gimnasti” 
 
ALA: momentul povestilor - 
“Gainusa rosie” 
Momomentul de miscare: - 
joc de miscare cu text si cant 
“Instrumentele muzicale” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hAIzLyD3Sog 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H5X1fMAPm7k 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kAMfe5lTUK0 
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0d004A__k 
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Î.D.: salutul, calendarul 
naturii, gimnastica de 
înviorare (“Buna 
dimineata!”) 
 
TEMA ZILEI: MICII 
ANTEPRENORI 
ADE: DOS (activitate 
practica) “Ne confecționăm 
jucării acasă”-  
 
ALA: momentul povestilor-
“Tamplarul intelept si 
pictorul” 
Momomentul de miscare:- 
joc de miscare cu text si cant 
“In padurea cu alune” 

https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY 
https://www.youtube.com/watch?v=hMpD3LOk0OM 
https://www.youtube.com/watch?v=sziofPn7R2g 
https://www.youtube.com/watch?v=_PinemI4yz4 
https://www.youtube.com/watch?v=jO5gnvXGLps 
https://www.youtube.com/watch?v=OPFZ5CFU8OU 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QLZoUb-ev7s 
https://www.youtube.com/watch?v=LgP0hvkw5v0 
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Î.D.: salutul, 
calendarul naturii, 
gimnastica de înviorare 
(“Trenul Tuc-Tuc”) 

 
TEMA ZILEI: 

POLITISTI LA DATORIE 
ADE: DOS (Ed ptr 

societate) – „Politisti la 
datorie! 

 
 
ALA: momentul 

povestilor-“ Trenuletul Troy 
- Trenul politist - Orasul 
Trenurilor” 

Momomentul de 
miscare:- joc de miscare cu 
text si cant – “Sa dansam” 

https://www.youtube.com/watch?v=KBbqvq5sTkg 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0SejngVnRsI 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jz9urmweAAQ&t=835s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=07HpkuLxMAo 
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ȘCOALA DE ACASĂ- ALTFEL 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR PETREA DOINA 

GRADINIȚA CU P. N. ,,SFANTA MARIA”, NICOLAE BALCESCU, BACAU 
 
 Școala de acasă este un program contestat la noi în țară și poate fi posibil doar în cazurile medicale 

foarte serioase în care copilul nu se poate deplasa. Pentru cei care pur și simplu doresc să renunțe la sistemul 
tradițional, există o „portiță”, în ceea ce privește reglementarea educației „școală-umbrelă” din străinătate.  

 „Școală-umbrelă” este o instituție particulară, care primește înscrieri ale elevilor educați acasă contra 
unei taxe anuale. Copilul înscris la o „școală-umbrelă” este considerat de stat ca fiind școlarizat legal și 
poate fi oricând reintegrat în învățământul public sau privat, după o testare a cunoștințelor. În plus, acest 
tip de școli eliberează foi matricole și alte documente școlare necesare. 

 În ţările dezvoltate, studiul la domiciliu este o alternativă pentru şcolile de stat sau cele private, fiind 
o opţiune legală şi recunoscută. Mai exact, studiul la domiciliu este legal în ţări precum Australia, Austria, 
Belgia, Canada, Cehia, Elveţia, Franţa, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Marea Britanie, Mexic, 
Norvegia, Noua Zeelandă, Portugalia, Suedia, Statele Unite ale Americii. Mai mult, potrivit unor studii, în 
SUA 1 din 4 elevi care beneficiază de sistemul de educaţie la domiciliu este în avans cu cel puţin o clasă 
faţă de colegii săi din aceeaşi generaţie care învaţă în sistemul tradiţional.  

 Printre motivele pentru care părinţii din occident aleg această metodă de învăţare pentru copiii lor se 
numără mediul din şcoli, modul de predare al profesorilor sau lipsa de implicare a profesorilor în 
dezvoltarea fiecărui elev în parte. În ţările care au adoptat acest sistem de predare, cei care practică predarea 
la domiciliu trebuie să respecte planul naţional de învăţământ, iar elevul este obligat ca, la intervale regulate, 
să dea o serie de testări şi examene pentru a i se evalua cunoştinţele acumulate într-o anumită perioadă de 
timp. Aceste examene au loc într-o instituţie acreditată sau într-o unitate de învăţământ recunoscută de 
organele de stat. 

 Specialiştii în Educaţie din statele care deja au adoptat această opţiune sunt de părere că prin studiul 
la domiciliu, elevul are posibilitatea de a-şi organiza materia în aşa fel încât să o parcurgă mai repede şi 
poate chiar să dea examenele finale mult mai repede decât elevii de aceeaşi generaţie, dar care învaţă la o 
şcoală normală. Metodele de predare sunt diversificate, punându-se accentul pe partea practică şi efortul 
mai crescut din partea elevului pentru a dobândi informaţia. Mai mult, prin studiul la domiciliu elevii pot 
fi învăţaţi anumite valori morale sau religioase pe care nu le-ar fi putut deprinde din şcoală. Această metodă 
de predare este folosită şi de familiile care călătoresc foarte mult sau chiar de către persoane publice care 
nu vor să îşi expună copiii. Educația de acasă implică anumite libertăți. Copiii pot alege ce vor să învețe, 
cât vor, când vor. Noțiunile de bază sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârstă anume, ci când se 
simte pregătit.  

 Familia își poate educa copilul conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intră 
în contradicție cu acestea. O altă libertate este cea fizică. Atât copiii, cât și părinții, nu mai sunt constrânși 
de orarul școlii și pot petrece mai mult timp împreună. Astfel, familia poate planifica în orice moment ieșiri 
educative, poate schimba materia oricând. Nu numai că cei mici vor avea parte de o experiență nouă de 
învățare, dar aceste abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea vieții de familie. Și, dacă tot vorbim 
de libertatea fizică, putem aborda și trezitul de dimineață. Nimănui nu îi place să se trezească „cu noaptea-
n cap”, cu atât mai puțin copiilor. Școala de acasă le permite să doarmă relaxat, fără frica zilei următoare, 
fără teama că, din minut în minut, alarma de la ceas le va zăngăni pe masă. 

 În ceea ce privește școlarizarea de acasă, de obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, fie 
ele de timp, de bani, de emoții. Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat să înveți în afara 
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școlii tradiționale. În primul rând, trebuie să știi care este programa școlară, ce anume li se cere copiilor să 
învețe?  

 Trebuie să îți faci loc în programul tău pentru a învăța și tu, la rândul tău. În al doilea rând, părinții 
sunt plecați de dimineața până seara la serviciu, așa că faptul că poți să înveți „când vrei” este o chestiune 
limitată. Iar când un părinte singur decide să își învețe copilul de acasă, lucrurile devin cu mult mai 
complicate. O solutie ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru înseamnă cheltuieli suplimentare.  

 O altă problemă ar fi cea a socializării. Dacă copilul este timid, nu este o decizie bună să îl reții acasă 
deoarece, în viitor, îi va fi greu să se integreze în vreo colectivitate. Din punct de vedere afectiv şi mai ales 
social, avem o desprindere, o eliberare a copilului în afara socialului, ceea ce înseamnă pierderea 
dimensiunii sociale a educaţiei. Copilul pierde ideea de grup, nu sesizează diferenţele, este izolat. Copilul 
trece din școală, într-un mediu izolat, super protector, ceea ce din punct de vedere social marchează un 
regres.  

 Din punct de vedere cognitiv, cel mai important avantaj al acestei metode este adaptarea conţinutului 
pe stilul de învăţare al elevului. O astfel de metodă poate fi aplicată pentru elevii din clasele mici. În clase 
primare, figura unui învăţător particular ar putea să fie benefică în sensul în care ar adapta conţinutul 
didactic, dar mai ales cel formativ, stilului de învăţare al copilului. Este o formă înalt adaptativă, centrată 
pe persoană, pe particularitate, să avem două-trei materii importante, sistemul de şcolarizare acasă poate 
funcţiona doar în clasele I-IV.  

 Într-o societate ca cea românească, această metodă este încă o formă de segregare, de separare a 
masei oamenilor cu bani de restul societăţii. În societăţile avansate, ca Anglia de exemplu, un astfel de 
învăţământ nu ar crea un clivaj atât de puternic pentru că acolo familia nu stimulează separarea copilului 
de ceilalţi copii pe motiv financiar. La noi însă, unde societatea este extrem de fragilă şi sensibilă la aceste 
aspecte, homeschooling-ul ar accentua individualismul. Părinţii care aleg educaţia acasă îşi asumă o mare 
responsabilitate – şi anume să se ocupe de educaţia copiilor lor, care nu mai merg la şcoală (sau merg foarte 
puţin).  

 Cred că sunt foarte puţini părinţi capabili şi dispuşi să facă acest lucru. În al doilea rând, este necesar 
să existe o mare încredere în relaţia părinte – copil, ceea ce, din nou, nu întâlnim atât de des. În al treilea 
rând, este o soluţie care scoate copilul din sistem, dar el va continua să trăiască într-o societate formată de 
sistem şi e de văzut cum va fi gestionată această situaţie. Ceea ce văd eu în şcoli este că majoritatea părinţilor 
nu sunt, în general, alături de copiii lor din punct de vedere al educaţiei, fiind foarte ocupaţi cu serviciul, 
iar mulţi dintre ei fiind plecaţi în străinătate (ceea ce complică situaţia). Astfel, părinţii aşteaptă ca şcoala 
să aibă grijă de copilul lor din toate punctele de vedere, inclusiv al „celor 7 ani de-acasă”. Iar pe măsură ce 
copilul lor creşte, părinţii nu ştiu întotdeauna cum să gestioneze perioadele dificile, de transformare, de 
adolescenţă şi maturizare.  

 Nici profesorii nu sunt stăpâni pe situaţie. Ei îşi văd de materia lor şi, în puţine cazuri, se interesează 
de viaţa elevilor, apropiindu-se de aceştia. Iar sistemul tradiţional este, clar, depăşit, dacă avem în vedere 
numai industria meditaţiilor. Concluzia este că e necesar ca toţi să înveţe – profesorii, elevi, părinţi – despre 
cum pot crea, împreună, o şcoală mai bună. „Şcoala acasă” sau şcolile alternative/private pot să fie o soluţie 
pentru câţiva copii şi câţiva părinţi, dar pentru câteva milioane este necesar să găsim alte răspunsuri. În 
mediu privat( homeschooling-ul), ține copiii sub presiune de rude, profesori, colegi și prieteni să ia note 
bune. Notele reflectă cât de buni sunt ei la școală, reprezentând cartea lor de vizită. De aceea mulți aleg să 
se concentreze pe obținerea unei note mari, nu pe învățare. Acest lucru duce la o educație superficială, 
învățată pe de rost, pe care copilul o să o uite într-un timp scurt. 

 Pe când, la școlile de stat, profesori și învățători specializați, îi expun pe copii la o varietate de 
subiecte. Așa, le este mai ușor copiilor să învețe puțin din toate, să își dezvolte cultura generală și să 
găsească un subiect de care este pasionat. Școala este locul principal unde copiii se întâlnesc cu alții de 

 

670



vârsta lor și își fac prieteni. Pot să experimenteze excursii și ieșiri cu clasa, lucrează în echipă, își dezvoltă 
abilitățile de comunicare. Sunt expuși la o varietate mai mare de oameni decât cei care învață acasă. 

 Oricât de mult ne iubim copiii și oricât de mult ne-am dori să petrecem foarte mult timp cu ei, e 
foarte important să le acordăm și timp departe de noi. Altfel, ar ajunge să se bazeze pe noi, în loc să se 
bazeze pe forțele proprii. Homeschooling-ul și învățământul tradițional au avantaje și dezavantaje. Sunt 
unii copii care sunt mai potriviți pentru primul tip de educație și alții cărora le priește cel de-al doilea. 
Important e să ne asigurăm că le oferim copiilor noștri o educație de calitate și că îi susținem în dezvoltarea 
lor emoțională. 
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ȘCOALA ONLINE 

 
PACURARIU CRINISOARA ADINA 

 
Nevoiți să stăm în casă, nu puteam însă înceta procesul de studii: copiii au nevoie de instruire, iar 

aceste lecții s-au transferat în online. Problema cea mai mare este câți dintre elevi și profesori au acces la 
instrumente digitale și la echipament. Apoi, elevii din clasele mai mici au nevoie să fie ghidați permanent 
de părinți pentru a învăța și pentru a se descurca în această lume nouă. Însă există și alte probleme: lipsa 
echipamentului. Studiile arată că 30% dintre elevi și profesori la nivel global nu au acces la un laptop, 
telefon sau nu au conexiune la internet. 

Dacă urmărim acum ce se întâmplă în fiecare casă, pe lângă faptul că elevul trebuie să se conecteze 
zilnic prin diverse platforme sau utilizând diferite instrumente și echipamente, este nevoie de un suport din 
partea părinților pentru a putea asigura continuitatea acestui proces din punct de vedere tehnic. 

Pentru profesorii care nu știu sau nu au interacționat până acum cu diverse instrumente, din câte 
vedem, atât ministerul, cât și alți factori, au dezvoltat și au oferit mai multe tutoriale pe instrumente ca 
Google Classroom, Zoom, sau instrumente de evaluare ca Quizizz, pe care profesorii pot să le învețe ușor 
și să le adapteze, fiind totodată gratuit oferite. În paralel, evident că poate fi dezvoltat conținuit pentru a 
ajuta profesorii care nici măcar cu aceste tutoriale nu au capacitatea să învețe atât de repede și atunci le mai 
oferă și o alternativă, și deja toate metodele care mai sunt de interacțiune simplă ca Viber, Skype și alte 
platforme care mai sunt. Deci cred că este o idee bună și binevenită, mai ales că asigură și securitatea atât 
a profesorilor, cât și a elevilor. Problema cea mai mare care rămâne este câți dintre elevi și profesori au 
acces la instrumente digitale și la echipament. Aici vorbim inclusiv și de conexiune la internet. Studiile 
arată că 30% dintre elevi și profesori la nivel global nu au acces la un laptop, telefon sau nu au conexiune 
la internet. 

Din informațiile și feedback-ul pe care îl avem de la părinți, este clar că părintele până acum i-a 
dedicat și i-a dat vot de încredere în totalitate școlii și profesorului, iar în momentul în care ne-am confruntat 
cu situația că elevii stau acasă, părinții stau acasă, profesorii stau acasă, trebuie cumva ca toată această 
poveste să fie gestionată foarte bine. În momentul în care avem, cum spuneam mai devreme, elevi din clasa 
I-IV, care abia interacționează pentru prima dată cu un computer sau un telefon la nivel de proces de studii, 
este foarte greu să asiguri focusarea sa în momentul când el își vede 30 de colegi, în același timp, în regim 
live, într-o conferință pe ZOOM. Atunci, părintele trebuie să-i fie mereu alături, să-i ofere asistență, să-i 
explice că el este totuși într-un proces de predare așa cum este în clasă, pentru a nu interpreta totul doar ca 
o joacă și o chestie neserioasă. Povara pe umerii părinților este și mai mare în momentul în care avem 
părinți care nu foarte bine înțeleg aceste instrumente sau care au negat până acum și le-au pus în dizgrație. 
Deci cumva după această criză ar trebui să avem programe pe competențe digitale dedicate părinților, astfel 
ca ei să înteleagă că instrumentele care sunt astăzi, telefonul, laptopul și conexiunea la internet, nu sunt 
doar pentru a accesa anumite programe de divertisment, dar sunt în primul rând instrumente de învățare. 
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LA DISTANȚA, DAR MEREU IMPREUNA INVAȚAM! 

 
PROF. INV. PRIMAR PAHONȚU PROFIRA STELUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 ”B. P. HASDEU” CONSTANȚA 
 
 Anul școlar 2019-2020 a adus provocarea desfășurării procesului instructiv-educativ altfel, de acasă, 

prin intermediul platformelor de învățare on-line. A fost o perioadă dificilă de adaptare la noile condiții și 
de reorganizare a procesului de învățare astfel încât să pot transmite noi conținuturi pe baza cărora elevii 
să își formeze noi competențe, să își dezvolte competențele formate anterior și să evaluez rezultatele 
învățării. 

 Pentru învățarea on-line am utilizat platforma http://www.invata-acasa.ro/. Această platformă mi-a 
facilitat interacțiunea audio-video cu elevii în mediul on-line prin instrumentele de lucru puse la dispoziție: 
tabla interactivă, prezentarea unor materiale pe tabla interactivă sau prin partajarea ecranului laptop-ului 
meu, publicarea unor materiale educaționale, realizarea unor teste, înregistrarea lecțiilor.  

Pentru predarea noilor conținuturi, cel mai mult m-a ajutat tabla interactivă. Am putut efectua cu 
elevii exerciții diferite și am putut să îi implic direct în activitatea de învățare prin rezolvarea sarcinilor. Ei 
au fost încântați de faptul că foloseau diferite instrumente pentru a scrie sau desena, așa că am propus 
cerințe care se puteau rezolva într-un timp scurt de către mai mulți elevi simultan. 

La disciplina Limba și literatura română, clasa a IV-a, am parcurs noile conținuturi despre părțile de 
propoziție în perioada învățării on-line. În cele ce urmează, voi prezenta exerciții care au fost potrivite 
pentru a implica mai mulți copii în rezolvarea lor pe tabla interactivă în modul multiutilizator.  

1.Identificați verbele din propozițiile următoare: 
A sosit primăvara. 
Copacii din livadă vor înflori. 
 În grădina cu flori, fetița se joacă.  
 Prin acest exercițiu am reactualizat verbul și categoriile gramaticale ale acestuia. Prin rezolvarea 

aritmogrifului următor, am descoperit noțiunea de predicat, cuvântul obținut în coloana AB.  
 2.Transcrieți cuvintele care răspund la întrebarea ”Ce face?” sau ”Ce fac?” sau ”Ce făceau?”:  
 

 
 
 
 
1.Maria privește fluturașul jucăuș.  
2.Florile împrăștie parfumul îmbietor. 
3.Albinele harnice culeg nectarul florilor. 
4.Vântul adie ușor. 
5.Razele calde ale soarelui alintă întreaga natură. 
6.Treceau în zbor rândunelele grăbite.  
7. În cuiburi, puișorii lor așteptau. 
8.Cântecul păsărelelor vestește bucuria.  
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Prin aceste exemple, elevii au putut observa că verbele identificate îndeplinesc în propoziții funcția 

sintactică de predicat și răspund la întrebarea Ce face...?. După formularea și notarea definiției, am propus 
identificarea locului pe care îl ocupă predicatul în propozițiile date.  

Am folosit mai multe exerciții pentru exersare și consolidare, cum ar fi următoarele:  
3. Completați propozițiile cu predicate potrivite: 
Mirela (Ce a făcut?).......................... zambile în gradină. 
În fiecare zi, le (Ce face?)......................... cu stropitoarea.  
Zambilele (Ce vor face?) .............................. în curând și (Ce vor face?) ....................... grădina cu 

parfumul lor. 
Fetița (Ce va face?)............................ o floare mamei sale. 
4.Scrieți predicate potrivite: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5.Alcătuiți câte o propoziţie în care predicatul să fie exprimat prin verbele: 
a) a povesti - persoana a II-a, numărul singular, timpul prezent; 
b) a crea - persoana a III-a, numărul singular, timpul trecut; 
c) a pleca - persoana I, numărul plural, timpul viitor. 
6.Scrieți propoziții în care cuvintele poartă, mătură, sare, port, roade să fie mai întâi predicate, apoi 

altă parte de propoziție. 
Evaluarea s-a realizat printr-un test grilă. 
1.Predicatul este parte de: 
 a.vorbire; 
 b.propoziție; 
 c.text. 
2.Predicatul răspunde la întrebarea: 
 a.Cine? 
 b.Ce fel de? 
 c.Ce face? 
3.Predicatul din propoziția ”Alin cântă un cântec.” este: 
 a.Alin; 
 b.cântă; 
 c.un cântec. 
4.Predicatul din propoziția ”Ascult cu atenție.” este exprimat prin: 
a)verb, persoana I, numărul singular, timpul prezent; 
b)verb, persoana a III-a, numărul singular, timpul prezent; 
c)verb, persoana I, numărul plural, timpul trecut. 
5.Cuvântul poartă nu este predicat în propoziția: 
a)Ina poartă rochița roșie. 
b)Maria se poartă frumos cu colegii ei. 
c)Tata a făcut o poartă nouă. 
 Învățarea on-line ne-a determinat să căutăm, să realizăm resurse educaționale altfel și, odată cu elevii 

noștri, să învățăm să utilizăm tehnologia și resursele digitale.  

Copiii 
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CLUBUL MICILOR ARTIȘTI 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR - PAL REGINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION STRAT” GIOSENI, JUD. BACĂU 
 
Tehnologia este o realitate a lumii moderne, un domeniu ȋn continuǎ schimbare, care poate aduce 

beneficii enorme ȋn sistemul de educație, dacǎ este folositǎ ȋntr-un mod eficient și adaptat. Ceea ce trebuie 
sǎ avem ȋn vedere ca profesori este cǎ utilizarea unui instrument educațional sau „utilizarea tehnologiei” 
nu este un scop, este doar un mijloc pentru atingerea obiectivelor.  

Noua situație impusǎ de pandemia COVID-19 a avut un impact diferit asupra preșcolarilor, pǎrinților 
și pentru noi, cadrele didactice. 

Pentru cǎ situația a impus adaptare, mi-am gǎsit propria modalitate de a-mi continua activitatea, de 
cele mai multe ori prin efort considerabil suplimentar, colaborare și implicare. Am folosit instrumentele 
cele mai uzitate și ȋn viața de zi cu zi: Facebook și Whatsapp. Astfel am creat o paginǎ de Facebook a grupei 
de preșcolari și un grup pe Whatsapp, unde am ținut legǎtura cu ei și pǎrinții lor și am abordat o nouǎ 
modalitate de educație ȋn care se solicitǎ o implicare net superioarǎ și o solicitare cu care mulți nu am fost 
poate, obișnuiți. 

Ȋn cadrul activitǎților integrate le-am propus preșcolarilor sǎ modeleze cifrele din plastilinǎ bio, fǎcutǎ 
ȋn casǎ. Astfel pe grupul de Whatsapp am inițiat Clubul Micilor Artiști, prin care i-am provocat la acțiune. 

Inițial le-am postat rețeta cu ingredientele pentru plastilina bio. 
-2 cǎni cu fǎinǎ albǎ 
-1 canǎ cu sare 
-1 lingurǎ cu ulei 
-1/2 canǎ apǎ 
- colorant alimentar/cacao/boia dulce. 
A urmat ȋnregistrarea și postarea unui video prin care le-am expus pașii: 
Pasul 1 - Amestecați fǎina cu sarea 
Pasul 2 - Amestecați colorantul cu apa 
Pasul 3 - Treptat adǎugați apa coloratǎ peste amestecul din fǎinǎ cu sare 
Pasul 4 - Frǎmȃntați pȃnǎ obțineți un aluat consistent, elastic 
Pasul 5 - Adǎugați ulei, ȋn așa fel ȋncȃt aluatul sǎ nu se lipeascǎ de mȃini 
Pasul 6 - Modelați cifrele. 
I-am sfǎtuit cǎ pot ȋmpǎrți ingredientele ȋn cantitǎți egale, pentru a obține mai multe culori. Plastilina 

se pǎstreazǎ ȋn frigider, ȋn cutie etanșǎ. 
Rezultatul a fost unul fabulos. Albinuțele grupei mijlocii au fost foarte ȋncȃntate de ceea ce au 

experimentat ȋn cadrul atelierului. M-am bucurat de suportul pǎrinților și de feed-back-ul pozitiv pe care l-
am primit.  

Am utilizat această pastelină și în cadrul altor activități – modelarea literelor, a obiectelor specifice 
meseriei preferate, a jucăriilor preferate, a persoanelor și obiectelor din jur, etc 

Ȋn altǎ ordine de idei, sigur cǎ activitǎțile desfǎșurate ȋntr-o salǎ de grupǎ sunt mai eficiente și mai 
firești pentru preșcolari și pentru educator, dar dacǎ situația o cere, nu e rǎu sǎ fim pregǎtiți și pentru 
activitǎți de educație la distanțǎ. 
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ȘCOALA ALTFEL-ȘCOALA DE ACASA 

 

PROF. PALCAU OTILIA-GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BRAȘOV 
 

Din martie începând am trăit într-un carusel, am experimentat suișuri și coborâșuri, iar ritmul nebun 

al vieții ne-a fost oprit brusc. Viața și-a continuat însă, lent, cursul. Educația, factor principal al dezvoltării 

umane, a trebuit să se mute în mediul online, astfel încât dascăli, elevi și părinți ne-am trezit pe diverse 

platforme educaționale, unii dintre noi fără abilități informatice, fără dispozitive electronice 

corespunzătoare sau fără acces la internet. Aceasta este realitatea prezentă mai ales în mediul rural unde un 

sfert dintre gospodării nu au acces la internet.  

Dincolo de aceste impedimente, educația a trebuit să continue ori prin programul Teleșcoala al TVR, 

ori prin resurse de învățare și sarcini de lucru transmise elevilor. De mare folos au fost în acest caz 

auxiliarele didactice achiziționate la începutul anului școlar. 

Cadrele didactice care predau în școli din medii defavorizate au depus mari eforturi pentru a asigura 

continuitatea învățării pentru că, în astfel de medii, tehnologia chiar dacă există, nu este folosită, fie pentru 

că elevii nu au competențele digitale necesare, fie din cauza faptului că nu au un spațiu adecvat acasă, o 

cameră unde să își poată desfășura activitatea sau dispun de un singur dispozitiv ce trebuie folosit de mai 

mulți membri ai familiei. 

Studii realizate recent relevă faptul că aproximativ 32% dintre copiii înscriși în învățământul 

preuniversitar din România nu au acces individual la un dispozitiv dedicat funcțional (laptop, tabletă, 

desktop) pentru școala online și că un sfert dintre părinți care nu au un dispozitiv pentru fiecare copil pe 

care să îl poată utiliza pentru școala online, nu au resursele financiare necesare achiziționării unui astfel de 

echipăament. 

Neparticiparea pentru o perioadă mai mare de 6 luni la ore crește riscul abandonului școlar, mai ales 

în cazul copiilor din familii vulnerabile, defavorizate.  

Lipsa motivației pentru învățare, a contactului direct cu profesorii și colegii, lipsa rutinei zilnice de a 

pleca la școală, constituie factori de risc și cresc rata abandonului școlar. 

Așadar, dacă acest sistem de educație online va fi folosit și în viitorul an școlar, se impun măsuri de 

asigurare a accesului tuturor elevilor la internet și dotarea acestora cu dispozitive electronice adecvate. 
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ACTIVITATI PRACTICE ON-LINE 

 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: PALCONI LILIANA  

SCOALA GIMNAZIALA ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN’’ ZABRANI  
 

 

Limba si literature romana clasa a III-a, tema proiectului ,, Cartea Curcubeu’’ 

  

 Elevii au avut de realizat urmatoarele sarcini de lucru pentru confectionarea cartii : 

- O coperta din carton pe care au scris titlul si autorul; 

- Sa perforeze foile si copertile pentru a le lega cu sfoara; 

- Au scris scurte insemnari din scoala inainte de pandemie si scoala on-line; 

- Au realizat desene si colaje adecvate celor scrise; 

Aspecte evaluate : 

- Cartea sa contina toate temele stabilite ; 

- Cartea este atractiva si originala ; 

- Scrisul este corect si ingrijit ; 
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La disciplina : Joc si Miscare, elevii au avut de realizat un joc, dupa modelul dat de invatatoare: 

- Sa confectioneze table de joc 

- Sa stabileasca regulile jocului  

- Sa coloreze plansa cu culorile preferate 

- Sa se joace impreuna cu membrii familiei 
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ȘCOALA ONLINE-LIMITE ȘI MODALITĂȚI DE ABORDARE 

 
AUTOR: PROF. PALIEVICI GHEORGHE DIONISIE 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE 
NIVEL DE INVAȚAMINT: LICEAL 

  
 În ultima perioadă, sistemul de învățămînt românesc, a trecut și trece printr-o perioadă de 

încercare/testare a capacităților și modalităților de lucru în situații noi. Pe de o parte, prin schimbarea 
politice la nivel de minister, iar pe de altă parte, schimbări cauzate de pandemia recent apărută. 

În prima situație, așa cum suntem obișnuiți la fiecare 4 ani (sau chiar mai repede în cazul 
Ministerului Educației și Cercetării), atît elevii cît și profesorii sunt angrenați într-un vîrtej situațional 
creat de implementarea noilor idei/concepte referitoare la sistemul de învățămînt românesc. Această 
implementare se face uneori prin sacrificarea uneia sau a mai multor generații, neținînde-se cont că cei 
care suferă în primul rind sunt elevii.De multe ori se ajunge ca cel care impune noi 
reguli/norme/curriculum-uri, să nu mai ajungă, datorită schimbărilor politice, să evalueze eficiența sau 
ineficiența lor.În sistemul de învățămînt norvegian, ministrul educației are un mandat pe o perioadă de 
minim 8 ani pentru a putea evalua măsurile luate sau chiar să răspundă în eventualitatea unui eșec. 

În a doua situație, nici un sistem educational din lume, nu a fost pregătit pentru a face față acestei 
situații create de virusul SARS CoV 2. Eficiența măsurilor luate, diferă de la țară la țară. 

Măsurile luate în țara noastră, au avut ca prioritate, în primul rînd siguranța elevilor și a cadrelor 
didactice, iar această decizie a pus sistemul educațional într-o nouă postură: aceea de a fi activ online. 

Dintr-o dată, inițiați sau nu, profesorii sau văzut nevoiți să facă apel la tehnologie, prin prisma unor 
aplicații /programe pe care nu le utilizaseră nici în proporție de 10 %. Dacă la inceput aceasta s-a 
desfășurat la nivel de recomandări, ulterior școala online a devenit o obligativitate trecută în fișa 
postului.Majoritatea profesorilor însă, sau adaptat imediat, reușind cu succes să transmită cunoștințe 
elevilor pe cale virtuală.Din păcate însă, numărul elevilor participanți la orele online, este semnificativ 
mai mic ca și numărul de participanți la orele din clasă, două fiind motivele cauzaționale ale acestei 
situații: 

1.Lipsa resurselor materiale necesare desfășurării orelor online, și aici ne referim bineînțeles la zone 
întregi din țară fără acces la internet sau lipsa gadgeturilor de tip telefon, tabletă, laptop. 

2. Lipsa interesului, pentru o mare parte de elevi, în ceea ce privește acumularea de cunoștințe  
1.Datorită acestei probleme, în această perioadă au fost mai multe acțiuni remediale, încercîndu-se 

achiziționarea, prin programe dedicate, de accesorii necesare bunei desfășurări a orelor online.Aceste 
acțiuni, au fost initiate, de organizații din afara MEC.Din păcate, aceste inițiative, au acoperit un procentaj 
foarte mic din necesarul la nivel național. 

În activitatea pe care o desfășor ca profesor logoped, am întîlnit în ultima perioadă, în rîndul copiilor 
mici, o formă tot mai des întîlnită de tulburare deja consacrată, cunoscută sub denumirea de autism 
virtual.Dacă înainte, eram obișnuiți cu îndemnul de a nu lăsa copiii să petreacă mult timp în fața 
televizoarelor, calculatoarelor/telefoanelor, acum aceasta a devenit ceva normal, din prisma faptului că 
elevul trebuie să își efectueze temele online.Schimbările sociale care au au loc în această perioadă, au 
modificat, la nivel perceptiv, atitudinea fiecăruia dintre noi, atenția noastră fiind îndreptată în acest 
moment, strict către evitarea infectării.Din punctul meu de vedere, în special la clasele mici, utilizarea 
excesivă a telefonului, laptopului determină apariția unor probleme de dezvoltare a copiilor.Dacă 
utilizarea acestora ar fi doar pentru un pic de timp cînd vorbește cu doamna învățătoare, nu ar fi o 
problemă, dar fiecare dintre cei care au copii, știu că petrec mult mai mult timp. 

2.Foarte mulți elevi, în această perioadă ”online”, nu răspund solicitărilor inițiate de 
profesori.Motivele, cred eu, sunt diverse și nenumărate.De la cele personal-familiale pînă la cele de ordin 
intrinsec.Motivația fiecăruia diferă de la caz la caz. 

Instituția în care lucrez, școlarizează elevi deficienți de auz din 13 județe ale țării.Dacă la o mare 
parte din materiile pe care le fac ei în planul de școlarizare (matematică, limba română, fizică, chimie etc.) 
este posibilă cooperarea aceasta de tip online, prin trimiterea de materiale/teste/exerciții, în cazul 
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terapiilor și programelor de intervenție, colaborarea profesor-elev devine foarte dificilă prin natura 
deficienței.Practic, activitățile de demutizare care trebuiesc efectuate, necesită, de cele mai multe ori, 
prezența fizică cu așezare față în față.De asemenea, orele de consiliere și evaluare psihologică, implică 
crearea unei legături care să permită deschiderea/destăinuirea eventualei drame prin care trece elevul.Nu 
în ultimul rînd, menționez că principala formă de comunicare cu acești elevi este limbajul mimico-gestual 
(LMG).Lăsînd aceste bariere la o parte, ceea ce este important, din punctul meu de vedere, este ca elevul 
să simtă în această perioadă că există o legătură între el și profesor, neimpusă de reguli și calendare, 
programe și regulamente. 

Inevitabil, conform calendarelor aprobate de MEC, se apropie examenele naționale.Situația actuală, 
a creat două tabere: una pro examene și alta contra examene naționale, adepții ei invocînd adoptarea 
exemplului altor țări europene care, pentru promovare folosesc media ultimilor 4 ani de școlarizare.Tot ei 
invoacă sigurața copiilor/elevilor lor, sugerînd faptul că prin participarea la examenele naționale există 
riscul infectării.Acel risc, aș adăuga eu, există și atunci cînd acei copii/elevi se duc în orice alt spațiu. 

Cei pro examene sunt elevi cu situație școlară bună și foarte bună și consideră că aceste cunoștințe 
acumulate prin foarte multă muncă nu ar fi evidențiate corect, dacă s-ar anula examenele naționale. 

Școala online, așa cum se desfășoară ea, se apropie de final.Lacunele și limitele organizaționale vor 
fi discutate și analizate îndelung de persoane mai mult sau mai puțin specializate.Important este să învățăm 
din greșeli, să analizăm obiectiv și să fie luate deciziile cele mai bune pentru copii.Viitorul acestor elevi, 
depinde de modalitățile de abordare alese, de crearea/modelarea unui sistem de învățămînt care să ofere 
modalități multiple de alegere.Viitorul acestor elevi depinde …..de noi. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 
 

PROF. INV. PRIMAR PALKO ERIKA-ÉVA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA “KUN KOCSARD”, OJDULA 

 
Din cauza pandemiei de coronavirus, cursurile s-au mutat în online, cadrele didactice erau obligați să 

folosească zilnic tehnologia digitală, fiind virtual alături de elevi înarmați cu căști, stând sistematic în fața 
calculatoarelor sau laptopurilor, tabletelor, telefoanelor, fiind mereu în contact. Oare aceste cursuri au fost 
reușite, au fost făcute în condiții optime? Cadrele didactice au fost pregătiți, familiarizați cu tehnologia de 
ultimă generație? Noul proces de învățare s-a desfășurat cu dificultăți și probleme? Elevii erau receptivi, s-
au obișnuit, s-au adaptat noului sistem școlar? I-au plăcut activitatea fără contact fizic și afectiv, fără priviri 
în ochi?  

Există multe întrebări fără răspunsuri în privința predării on-line. Ceea ce este cert, după părerea mea, 
este că procesul modern digitalizat, fără prezență fizică, mai ales în învățământul primar, nu poate substitui 
pe cel clasic. 

 Eu, personal, am încercat să folosesc mai multe aplicații, programe, grupuri online. La început am 
utilizat grupul privat al părinților pe Facebook, unde am încărcat materiale, lecții, fișe online, prezentări, 
video-uri, link-uri, filmulețe documentare, cântece, povești, teatre de copii, am explicat în scris modul 
învățării, rezolvării exercițiilor, sarcinilor în caiete de lucru, iar evaluarea a avut loc pe messenger, unde 
mi-au trimis înregistrări, poze cu lucrări și cu utilizarea chat-ului am discutat punctele tari și cele slabe, 
greșelile și părerile extraordinare ale elevilor. După o lună am inițiat folosirea platformei Cisco Webex 
Meetings, unde am avut ocazia să predau online, să țin ședințe cu părinți, să mă joc cu elevi.  

Fiind învățătoare la clasă pregătitoare și jumătatea elevilor mei provenind din familii dezavantajoase, 
m-am întâlnit cu multe greutăți. Din cauza vârstei mici a copiilor, permanent am avut nevoie de sprijinul 
părinților, de prezența lor atât la orele on-line, cât și în cadrul școlii de acasă. O problemă însemnată 
constituia echipamentul incomplet sau insuficient, dar și inaccesibilitatea la internet și incompetența 
digitală scăzută a unor părinți. Totodată există activități care pur și simplu nu se pot face cu succes online, 
cum ar fi cele de muzică și mișcare, joc și mișcare, dezvoltarea personalității. Disciplina matematică și 
explorarea mediului este inutilă fără experiențe, fără practici, fără drumeții și observații în natură, în mediul 
înconjurător. „Putem învăța câtă teorie se dorește, până nu te confrunți cu partea de practică, până nu 
înțelegi fizic, fenomenul este degeaba”.  

Așadar școala online are atât puncte tari, cât și slabe. Cu toate că asigură comunicarea, facilitează 
transmiterea cunoștințelor, ușurează evaluarea, nu este perfectă, are multe lipsuri, creează nemulțumiri din 
partea profesorilor, elevilor și părinților. Elevii, care aveau echipamentele corespunzătoare și rețea de 
internet, stăteau timp îndelungat în fața unor ecrane, ceea ce este nesănătos. În familiile cu mai mulți copii, 
învățarea online nu funcționa fără compromisuri, toleranță și înțelegere. Un avantaj al învățării on-line 
este că elevii pot accesa în ritm individual, timpul nefiind determinat ca în sala de clasă, programul fiind 
mult mai flexibil. Fiecare copil poate parcurge în mod independent materialul propus. Elevii au posibilitatea 
de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă. Opinia mea este 
că elevii introvertiți sunt mai activi, comunică fără jenă, inhibiția fiind mult diminuată. Dintre 
dezavantajele învățării online pot aminti sărăcia relațiilor interumane între elevi și profesori, dar și între 
elevi. Eu cred că învățarea de la distanță, fără apropiere emoțională, fără priviri în ochi, fără mângâieri, fără 
strângeri de mână nu asigură rezultatele obținute în cadrul procesului de învățare tradițional. Totodată 
actualmente este o formă fără fond.  

Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o pregătire în 
proiectarea curriculum-lui livrat on-line și în tehnologiile informaționale, să participe la diferite cursuri de 
formare și de perfecționare, dar și un ajutor sau o ghidare din partea conducerii școlii, a autorităților locale 
și din partea statului, atât în privința metodelor de lucru la care să apeleze, cât și a platformelor școlare pe 
care să le folosească gratuit în situații excepționale, neobișnuite. 
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ȘCOALA ÎN MEDIUL ON-LINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR PANĂ ANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ, GORJ 
 

Într-o lume în continuă schimbare, educaţia continuă va juca un rol major în cadrul noii societăţi 

bazate pe cunoaştere. În acest context, devine tot mai evidentă necesitatea de a apela resurse educaţionale 

de oriunde şi în orice moment. Datorită ritmului alert de dezvoltare a tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor şi pătrunderii acestora în sistemul educaţional, unitățile de învățământ preuniversitar pot 

mări flexibilitatea elevilor atâta timp cât obiectivele cursurilor sunt atinse. În consecinţă, instituţiile trebuie 

să dezvolte şi să aplice politici eficiente, corespunzătoare unui nou mod de predare şi învăţare. Școliile care 

doresc să-şi eficientizeze procesul de educaţie al cadrelor didactice, prin perfecţionare sau specializare, 

apelează de cele mai multe ori la învăţământul deschis la distanţă, în special când acesta utilizează medii 

virtuale pentru transmiterea cunoştinţelor.  

În continuare încercăm să formulăm un răspuns la următoarea întrebare: „Este școala on-line cel mai 

bun mod de achiziţie a noilor cunoştinţe?” Răspunsul este simplu: Școala on-line nu este cel mai bun mod 

de achiziţie al noilor cunoştinţe, dar este posibil să fie cel mai eficient în multe situaţii, dacă este utilizat 

într-un mod corect. Vom examina în continuare câteva avantaje şi riscuri ale sistemului școlii on-line: 

 • independenţa elevului de spaţiu – elevul poate învăţa acasă într-o atmosferă relaxantă, în acest mod 

el economisind timp. Având în vedere necesitatea utilizării ca mediu de învăţare a reţelelor Internet sau 

intranet există însă riscul întreruperii comunicării cu serverul.  

• independenţa elevului de timp - libertate în fixarea orarului, parcurgerea materiei în ritm propriu. În 

acest caz, elevul trebuie să cunoască noţiunile de bază din cadrul disciplinelor. Există şi unele riscuri dacă 

luăm în considerare două aspecte importante ale ;colii on-line: comunicarea şi colaborarea. Acestea se pot 

desfăşura sincron, în sensul că toţi participanţii se conectează în acelaşi timp şi sub îndrumarea unui 

profesor, existând posibilitatea lucrului în comun sau a partajării informaţiei. În special comunicarea 

sincronă, cum ar fi pe zoom sau meet, depinde extrem de mult de timp deoarece toţi participanţii la ore 

trebuie să fie on-line în acelaşi timp iar aceasta necesită un bun management al timpului. Nici în cazul 

comunicării asincrone, participanţii nu sunt complet independenţi de timp, deoarece nu are sens să 

formulezi o întrebare sau să lucrezi la un proiect comun dacă răspunsurile emise ajung cu întârziere la 

destinatar  

• distribuirea şi diseminarea informaţiei rapid, simultan la mai mulţi elevi– având ca rezultat creşterea 

ratei de achiziţie a cunoştinţelor,  

• multimedia şi învăţarea interactivă sporesc motivarea şi asigură succesul şcolar – numeroase 

cercetări efectuate pentru a studia efectul utilizării multimedia în învăţare au arătat că anumite tipuri de 
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media utilizate eficient prelungesc perioada de reţinere a cunoştinţelor. Combinarea mai multor tipuri de 

media într-un mod plăcut poate fi foarte eficientă, ducând la reamintirea în totalitate a întregului material.  

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescentii si tinerii adolescenti care inca 

nu s-au alatura fortei de munca. Participarea frecventa la cursuri ii ajuta sa interactioneze cu alte persoane 

de vârsta lor, sa fie mai bine disciplinati, sa urmeze un program regulat si sa-si imbunatateasca aptitudinea 

fizica si vigilenta mentala. 

 Invatarea in clasa ii ajuta pe elevi si pe profesori sa se cunoasca mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor sa cunoasca elevii si sa evalueze mai bine punctele forte si punctele slabe, sa actioneze ca 

mentori si sa ghideze studentii in posibilitatile lor de cariera. 

 Intr-o clasa traditionala, elevii pot sa-si impartaseasca in mod direct opiniile si sa-si clarifice propriile 

intrebari cu profesorul, obtinându-si astfel raspunsurile imediat. 

Intelegând modelul de Intrebari si raspunsuri si sugestiile oferite de profesori cu experienta, elevii pot 

gasi mai multe informatii utile decât atunci când utilizeaza note si sugestii online generalizate, disponibile 

pe internet. 

De asemenea, invatarea In clasa este mai utila datorita unei interactiuni continue intre studenti si 

profesori, deoarece ii ajuta pe elevi sa scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 

Intâmpla cu indrumarea online. 

In cele din urma, interactiunile cu profesorii buni contribuie la motivatia elevilor de a obtine note mai 

mari. 
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POVEȘTILE, MODALITATE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR 

 SOCIO-EMOȚIONALE ÎN MEDIUL ON-LINE 

 

PROF. PANĂ ANCA ELENA,  

CJRAE – GRĂDINIȚA CU PP LICURICI, CLUJ-NAPOCA 
 

Una dintre premisele adaptării optime a copiilor la cerinţele mediului înconjurător constă în 

dezvoltarea socială şi emoţională a acestora. Aceasta constituie fundamentul relaţiilor şi al interacţiunilor 

influenţând semnificativ succesul acestora atât la școală, cât și în viaţă de zi cu zi. Între planul social şi cel 

emoţional există o strânsă legătură, ambele dimensiuni se completează reciproc şi sunt interdependente. 

Interacţiunile sociale reuşite conduc la dezvoltarea încrederii în sine şi a autocontrolului. 

În perioada preșcolară au loc achiziții importante în toate planurile: fizic, cognitiv, dar și social și 

emoțional. Activitatea principală la această vârstă este jocul, alături de povești ca resurse de cunoaștere și 

de lărgire a orizontului copilului, de explorare a mediului înconjurător, alături de alte activități ce vin în 

vederea integrării sale adecvate în societate. 

Pe parcursul acestui an școlar am susținut activități care au avut ca scop principal dezvoltarea 

competențelor socio-emoționale la preșcolari valorificând importanța poveștilor și jocurilor atât de plăcute 

copiilor. Pentru a putea continua desfășurarea acestor activități am ales varianta de susținere on-line ca 

alternativă optimă ținând cont de situația existentă. 

Simplul fapt de a asculta o poveste este deja terapeutic. Poveștile ne vorbesc despre cine suntem, 

despre nevoile, fricile și speranțele noastre. De cele mai multe ori ele ne însoțesc prin viață și ne susțin în 

momente dificile arătându-ne cum putem învinge problemele și dificultățile cu care ne confruntăm. 

Iată câteva exemple din activitățile desfășurate în mediul on-line cu preșcolarii: 

Titlul activității: ”Vrei să fii prietenul meu?” (de Eric Carle) 

Descrierea activității: Se discută cu copiii ce înțeleg ei prin prietenie, apoi li se citește povestea 

”Vrei să fii prietenul meu?”. Se adresează întrebări și se poartă discuții privind întâmplările trăite de 

șoricelul din poveste. Copiii dau exemple de modalități concrete prin care ei își fac prieteni. Fiecare copil 

va realiza un ”Medalion al prieteniei”, confecționat și decorat așa cum dorește, cadou pentru cel mai bun 

prieten. 

Titlul activității: ”Trolul furios” (de Barbara van den Speulhof și Stephan Pricken) 

Descrierea activității: Se discută cu copiii despre emoții. Se citește povestea ”Trolul furios”. Se 

adresează întrebări și se poartă discuții privind întâmplările trăite de Trol. Se explică și se exersează 

împreună cu copiii un exercițiu de respirație ”Alungarea norului de furie”. Copiii desenează emoția trăită 

după ce au ascultat această poveste. 
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Titlul activității: ”Cel mai fain uriaș din oraș” (de Julia Donaldson și Axel Scheffler) 

Descrierea activității: Se citește povestea ”Cel mai fain uriaș din oraș”. Se adresează întrebări și se 

poartă discuții privind întâmplările trăite de uriașul George, despre generozitate și prietenie. Se realizează 

activitatea ”Copacul prieteniei”.  

Titlul activității: ”Monstrul culorilor” (de Anna Llenas) 

Descrierea activității: Pe rând, câte un copil va alege câte o emoție pe care o va mima, iar ceilalți 

copii trebuie să o ghicească. Se citește povestea ”Monstrul culorilor”. Se adresează întrebări și se poartă 

discuții pe baza poveștii, despre importanța ordonării, clarificării acestora. Ei vor alege câte o culoare și vor 

realiza câte un borcan pentru fiecare emoție. Se prezintă mai multe imagini cu diferite situații în care copiii 

trăiesc tot felul de emoții. Ei trebuie să identifice emoțiile trăite de personajele din imagini și să le pună în 

borcănașul potrivit.  

Titlul activității: ”Tofinel și sămânța misterioasă” (de  Giuliano Ferri) 

Descrierea activității: Se citește povestea ”Tofinel și sămânța misterioasă”. Se adresează întrebări 

și se poartă discuții pe baza acesteia, despre ce înseamnă să ai răbdare și să fii responsabil. Fiecare copil va 

planta într-un ghiveci semințe de flori, apoi își va personaliza ghiveciul, decorându-l în funcție de 

preferințele lui. Copiii au ca responsabilitate să ude și să îngijească planta observând în acest timp ce se 

întâmplă cu ea. 

Poveștile spuse copiilor sunt magice, pentru că citindu-le, copiii se simt înțeleși, iar vraja poveștilor 

lucrează profund asupra dezvoltarii psihologice armonioase a acestora, ducând la dezvoltarea imaginației 

și creativității, dându-le încredere în ei înșiși și curaj. 
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ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASĂ! 

 

PROF. PANĂ DELIA,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ A. ODEANU, LUGOJ 
 

 Anul şcolar 2019-2020 cu siguranţă a fost altfel. Elevi, părinţi, educatori, nimeni nu s-a aşteptat la o 

astfel de situaţie, la şcoala on-line. Cu toţii am fost nevoiţi să ne adaptăm din mers, să găsim cele mai bune 

soluţii, potrivite fiecărei situaţii în parte pentru a putea învăţa de acasă.  

 Cadrele didactice, chiar şi cele mai reticente, au fost nevoite să recurgă la resurse on-line. Azi, prin 

intermediul internetului, resursele gratuite sunt la îndemână, totuşi trebuie să existe o selecţie a materialelor 

oferite în mod gratuit. 

 Resursele de predare, învăţare şi cercetare care se află în domeniul public sunt eliberate sub o licenţă 

care permite utilizarea lor gratuită, reutilizarea, modificarea şi partajarea cu alţii. Acestea includ cursuri 

online complete, manual digitale, programe, ghiduri, videoclipuri, imagini, etc. 

 O preocupare majoră trebuie să fie calitatea materialelor. Când o resursă e gratuită e posibil ca ea să 

nu fi fost creată de un expert, pot exista erori de formă sau fond. Ea trebuie verificată atent pentru a 

determina dacă e cu adevărat eficientă în activitatea didactică. Se poate pune de asemenea problema 

drepturilor de autor, care nu este una de neglijat.  

 Sunt situaţii când resursa poate fi folosită doar ca atare, fără să poată fi modificată sau editată în 

vederea folosirii optime la clasă. O caracteristică esenţială este aceea de a putea fi accesată în formate care 

să permită adaptarea în conformitate cu specificul clasei şi cu obiectivele propuse. De asemenea, dacă 

materialul căutat are un caracter aparte, lucrurile se complică, presupunând timp crescut de căutare şi 

restricţii în termeni de gratuitate. 

 Atunci când se alege o resursă trebuie să se facă o selecţie în mod responsabil. Informaţia trebuie să 

fie corectă iar conţinutul trebuie să răspundă scopului de utilizare. În general, profesorii trebuie să se bazeze 

pe evaluările utilizatorilor şi să acceseze site-uri profesionale, unde administratorii sunt experţi în domeniu. 

Formatul şi interfaţa trebuie să permită utilizarea fără dificultăţi a materialului, componentele audio-video 

trebuie să fie de calitate ( eventual cu subtitrare ), designul plăcut. Ideal ar fi ca materialul să fie interactiv, 

să permită elevilor să se verifice şi să se autoevalueze. 

 

 

 

 

Bibliografie BCOER open.bccampus.ca  
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ȘCOALA DE ACASA 

 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR PANA IOANA 
 

Perioada de urgenta a a reprezentat pentru fiecare o provocare, un salt in necunoscut atât din punct 

de vedere social cat si personal. Totul a devenit de pe o zi pe alta ca un scenariu de film, priveam realitatea 

de zi cu zi si ni se parea ca suntem actori ai Apocalipsei. 

Poate ca uneori ca un exercițiu de imaginație mai spuneam că ar fi bună o vacanta de 2 luni in care 

sa ne odihnim dar nu am crezut niciodata ca totul se va indeplini insa in spectrul unei potentiale infectari 

cu un virus mortal. Am aflat in scurt timp ca tuturor ne este frica de boala, de durere, de necunoscut, de 

moarte indiferent de rasa, religie sau loc de nastere. 

Munca de zi cu z i a devenit online, telemunca. Scoala s-a transpus si ea in mediul online. Am fost 

nevoiti sa ne retragem in caminele noastre, sa ne redescoperim si sa facem fata anxietatii unei potentiale 

imbolnaviri sau si mai rau gandului ca toate resursele de trai s-ar putea epuiza.  

Pe langa partea negativa a starii de urgenta, regres economic, izolare, spectrul saraciei si a viitorului 

incert am avut mai mult timp pentru famile, pentru copiii nostri, pentru noi… Fiecare zi a fost o descoperire, 

copiii si-au imbunatatit considerabil abilitatile digitale, noi parintii la fel si per total a trebuit sa ne adaptam 

din mers la noua stare de fapt. 

Ca parinte cred ca a fost pozitiv faptul ca i-am avut pe copii langa noi, am citit impreuna, am facut 

sport, am ingrijit gradina, am pus flori, am cules flori…Fiecare zi a fost plina, am invatat foarte multe 

lucruri noi chiar daca nu am fost la scoala. 

Pe langa neajunsurile scolii online – lipsa de interactiune, de implicare, lipsa vietiii sociale, lipsurile 

materiale aceasta a fost totusi o varianta comoda si sigura la conditiile existente atunci. S-a invatat mai mult 

prin descoperire, s-au luat pauze mai multe si am fost mereu umar la umar cu copiii nostri. 

Adevarul este ca in fata unei neneorociri toti devenim egali…cu totii am pus pauza si trebuie sa ne 

pastram optimismul, solidaritatea si compasiunea pentru a trai in curand un viitor mai bun. 
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AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ON-LINE 

 
PANA RALUCA-TATIANA 

ŞCOALA GIMNAZIZLA COMUNA PANATAU SI  
ŞCOALA GIMNAZIALA COMUNA CANESTI 

COMUNA PANATAU SI COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU 
 
Anul acesta şcolar a reprezentat o ,,punere în practică” a mijloacelor şi metodelor tehnologiei 

moderne de predare- învăţare. Astfel, dacă până acum utilizam calculatorul pentru a redacta texte, fişe de 
lucru sau pentru a le alege pe cele deja redactate de pe Internet, pentru a difuza diverse înregistrări şi 
videoclipuri care să ajute elevii în mai uşoara asimilare a cunoştinţelor şi pentru a rezolva diverse jocuri şi 
exerciţii care să o ateste şi să o verifice, în a doua parte a celui de-al doilea semestru ora s-a desfăşrat în 
întregime cu ajutorul calculatorului şi a tehnologiei moderne. Am citit, am predat, am verificat temele şi 
cunoştinţele elevilor din faţa calculatoarelor.  

Au fost, desigur, avantaje şi dezavantaje.  
Cel mai mare dezavantaj l-a constituit absenţa prezenţei fizice din clasă care face comunicarea, 

explicarea şi înţelegerea mai eficiente; neexistând factori perturbatori de natură audio-video şi atenţia 
elevilor nefiind distrasă, existând contactul vizual direct şi comunicarea non-verbală la îndemână, predarea-
învăţarea ar decurge natural, ar exista mai multă implicare, atât din partea elevilor, cât şi din partea 
profesorului. 

Un al doilea dezavantaj, mai ales în cazul unei ore de limbă străină, este imposibilitatea corectării 
rapide a greşelilor de ortografie ale elevilor şi a explicării acestor greşeli, imposibilitate dată, pe de o parte 
de timpul prea scurt de desfăşurare a orei, dar şi, în unele cazuri, de absenţa mijloacelor necesare 
desfăşurării acestei etape din actul predării-învăţării. 

Petrecerea unui timp îndelungat în faţa calculatorului reprezintă un alt inconvenient major, mai ales 
pentru elevi. Este vizibil acest lucru în scăderea atenţiei şi a concentrării, a randamentului, în general. 

Cu siguranţă, principalul avantaj al învăţământului on-line îl reprezintă uşurinţa cu care elevii au 
acces la materialele care îi ajută în învăţare şi evaluarea cunoştinţelor. Elevii au acces individual la 
materialele indicate de profesor, dar pot căuta şi singuri materialele care să-i ajute, în funcţie de ritmul 
propriu de învăţare şi de particularităţile individuale, de nivelul de limbă pe care îl deţine la un moment dat 
fiecare elev şi fiecare clasă în parte. 

Numeroase site-uri oferă resurse cu exerciţii pentru Limba franceză, exerciţii care vizează înţelegerea 
orală şi înţelegerea şi exprimarea scrisă. 

Un alt avantaj al învăţământului on-line este acela că elevii pot coopera între ei în mediul virtual 
pentru diverse proiecte, dar şi pentru a rezolva temele. 

Aşadar, o serie de avantaje şi dezavantaje conturează, am putea spune, perspectiva virtualizării 
educaţiei. 

 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Cucoş, Constantin, Pedagogie, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, editura Polirom, Iaşi, 2014. 

 

688



 
GRĂDINIȚA ON-LINE – O GRĂDINIȚĂ ALTFEL 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PANAIT NATALIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GUGEȘTI, VRANCEA 
 
Se tot vorbește zilele acestea despre schimbarea forțată din mediul educațional, despre adaptarea la 

școala on-line, despre canalizarea întregii noastre energii și atenții pe o expresie virtuala a actului 
educațional și pe cum să transmitem aceeași calitate educațională, chiar dacă într-un context diferit, fizic 
vs. virtual.  

Când a apărut ideea de a muta cursurile on line era foarte limpede că trebuia să menținem legătură cu 
părinții și copiii, să continuam procesul educațional și să ne mobilizam foarte rapid. Nu cu teme și fișe pe 
whatsapp, ci păstrând contactul între profesor și copii, facilitând interacțiunea dintre copii în mediul on line. 

Susținerea cursurilor online a reprezentat pentru unele educatoare o ieșire din zona de confort, o 
reinventare a activităților așa încât să se poată menține în noua formulă. Orele care cuprind foarte mult 
material sau suport didactic, care implică latura senzorială, ne-au provocat mai mult pe noi educatoarele, 
față de profesori sau învățători. Suntem însă creative prin definiție și menire, așa că ne-am adaptat. Vorbim 
tot timpul cu ei, împărtășim idei, sugestii, venim cu soluții. Educația se face greu fără contact, fără prezență, 
fără activități senzoriale, fără prea multe materiale. Când emoțiile îl copleșesc pe copil, te simți neputincios 
că nu ești acolo lângă el, că nu poți să-l alini oferindu-i o îmbrățișare. Vor fi mai multe momente delicate 
în timp, frustrările tuturor se vor aduna, lipsa mișcării și a contactului fizic își va spune cuvântul și pentru 
copii și pentru adulți. Trebuie să avem însă înțelegere unii pentru alții, să ne susținem și să rămânem uniți.  

Până acum am încercat să-i ținem pe copii departe de telefoane și calculatoare și astăzi ne dorim să-i 
expunem pentru că au nevoie și ei să se vadă, să se audă, să participe la activități. Educatoarele, extrem de 
creative, au realizat multe filmulețe care, deși sunt înregistrate, sunt foarte interactive. Mai sunt și momente 
în care cântă, dansează, ascultă povești sau chiar se implică în activitatea propusă de educatoare. Sigur că 
timpul comunicării on line este mult mai limitat în comparație cu cel al școlarilor. 

Cred că inițial copiii au fost foarte încântați să aibă acces la calculatoare și, mai ales, să-și vadă 
prietenii și „pe doamna”. Chiar daca primele dăți toți vorbeau în același timp și era mult amuzament, acum 
au învățat deja să-și închidă microfoanele, să vorbească pe rând, să fie prezenți și conectați la ora. Se trezesc, 
mănâncă, se îmbracă și se spală pe dinți și sunt pregătiți ca pentru o zi normală de grădiniță. În unele cazuri, 
sunt mai mulți copii într-o familie, de vârste diferite și e mai dificil cu gestionarea momentelor on-line 
pentru fiecare. Părinții sunt însă foarte încântați că se continuă procesul educațional, că lucrurile sunt 
structurate și copiii conectați cu educatoarea și colegii de grupă. 

Un lucru e cert, această perioadă de criză a forțat pe toată lumea să își depășească limitele, să devina 
mai inventivi, să găsească soluții pentru orice.  
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 FANTEZIE ȘI CULOARE 

ȘCOALA DE ACASA(EXEMPLU DE BUNE PRACTICI) 
 

AUTOR: PANDELE DOINIȚA 
 
Titlul/Tema activității: ,,FANTEZIE ȘI CULOARE” 
 
Tipul activității: Educație pentru artă 
Responsabil/Coordonator: Pandele Doinița 
 
Perioada de desfășurare (data/ora): 26.05.2020(8.00-17.30) 
 
Nr.participanți : 30  
Efectiv elevi: 28 copii  
Număr cadre didactice:1  
 
Surse on line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=HAhIPEoDXcc 
https://www.youtube.com/watch?v=PwMxOY5nFGg 
 

 Activitatea s-a desfăşurat sub formă de pictură pe diferite materiale (carton, pânză, sticlă, pietre, becuri 
etc.), cu diferite tehnici de pictură: amprentare, dactilopictură, etc. Sugestiile pentru realizarea activităților 
s-au făcut prin utilizarea preponderentă a calculatorului, gadgeturilor digitale, precum şi prin raportarea 
problematicii la experienţele copiilor.La activitate au participat toţi copiii, doamnele educatoare sugerand , 
prin intermediul unui PPT și a unor filmulete (https://www.youtube.com/watch?v=HAhIPEoDXcc 

https://www.youtube.com/watch?v=PwMxOY5nFGg), modul de realizare al activităților. 
-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on line. 
 

Numele şi prenume cadru didactic, Pandele Doinița 
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 „ŞCOALA ALTFEL” ESTE IARAȘI ALTFEL 

  
 PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PRIMAR RODICA PANTI 

 COLEGIUL NAȚIONAL ,,IOSIF VULCAN” ORADEA 
 
 Activitatea pe care am derulat-o anul acesta în cadrul programului ,,Școala Altfel”, la clasa a IV-a, 

m-a pus din nou, cu câțiva ani înainte de pensionare, în fața unei provocări cu totul altfel, determinată de 
predarea online, cu toate că școala s-a configurat deja de căteva săptămâni bune și clasa a devenit o încăpere 
de acasă iar lecțiile s-au transformat în unele digitalizate. 

 Programul „Școala Altfel” a devenit o nouă provocare pentru cadrele didactice, pentru elevi și părinți. 
Această săptâmână trebuia să păstreze, dacă nu chiar să mărească, curiozitatea și entuziasmul elevilor din 
primii ani de implementare a acestui program. Pentru dascăl punerea într-un context nou a elevilor și a 
părinților trebuie să creeze emoție și să ducă la descoperirea de lucruri noi despre școlari. Dar cum să creezi 
acel context? Simplu. Printr-o mobilizare generală ,,online”. 

 Cu speranța că totul va fi bine am început eu mobilizarea - ținând cont că urmăresc dezvoltarea 
competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor mei - cu întocmirea orarului 
pentru săptămâna ,,Șă știm mai multe, să fim mai buni!”, care să fie o simbioză perfectă ,,laborator de 
învățare” – tehnologie. Am avut în vedere că „Școala Altfel” trebuie să fie o reușită a întregii echipe, o 
reușită la care contribuția cadrului didactic manager al grupului școlar respectiv are rol primordial. El 
motivează, proiectează, investigheză, alege, planifică, elaborează, evaluează, valorifică etc., adică respectă 
metodologia de organizare și de implementare a programului. Nu uită nici de propunerile, care oglindesc 
preocupările elevilor, făcute online. 

 Săptămâna cu pricina trebuie să fie dominată de un caracter ludic al activităților, de creativitate și de 
bună dispoziție, iar metodele folosire, pentru dezvoltarea abilităților, indiscutabil activ-participative. În 
această săptămână activitățile nou create trebuie să aducă beneficii pe termen lung și să-i motiveze pe elevi. 
De aceea m-am asigurat că activitățile propuse de mine oglindesc interesele copiilor, asigură dezvoltarea 
subcompetențelor sau a abilităților țintite și sunt pe placul elevilor mei și a părinților acestora. În momentul 
în care activitățile propuse au fost incluse în orarul programului ,,Școala Altfel”, am proiectat în detaliu 
activitățile, apoi am luat legătura cu viitorii parteneri. 

 Și pentru că totul este altfel - locație altfel, metode altfel, mijloace altfel, chiar și elevi altfel - se cere 
și o viziune altfel și chiar un dascăl altfel sau măcar cu o gândire adaptată situație actuale de izolare din 
cauza pandemiei cauzată de coronavirus. Aceste vremuri m-au provoacat la eutodescoperire și m-au 
solicitat să găsesc resurse pentru a crea o altfel de poveste despre viață, știință, descoperiri, sănătate, talent, 
etc. . O poveste care va aduce în suflete o stare de bine și de normalitate și care va păstra un echilibru - atât 
de necesar elevului de ciclu primar- între activitățile din fața calculatorului și cele participative derulate 
alături de ceilalți membri ai familiei. 

 Prima activitate, intitulată ,,Clubul curioșilor”, a avut ca scop stimularea curiozității științifice și 
stabilirea de conexiuni funcționale între elementele din diferite domenii de studiu și viața reală. Activitatea 
a debutat cu prezenterea curiozităților selectate de elevi în cadrul momentului ,,Știați că…?“. Școlarii au 
ajuns virtual chiar și în Casa Experimentelor, apoi, supravegheați de părinți și îndrumați online de de un 
domn profesor de fizică și chimie, au realizat experimente accesibile vârstei lor. Invitatul nostru a utilizat 
metodele demonstrative într-un spirit nou, activant, pe un fond de problematizare permanent, potențând 
astfel valențele formative și informative ale micilor discipoli. 

 Materialele demonstrative oferite elevilor i-au uimit și fermecat, pentru că le-au acordat posibilitatea 
perceperii lor prin mai mulți analizatori (văz, auz, pipăit, miros) în momentul când au lucrat ei înșiși cu 
materialele respective, în manieră individuală. La finele activității mulți își doreau să devină fizicieni sau 
chimiști.  

 Ca să dezvolt elevilor abilitățile pentru viață am gândit o activitate care să-i facă a înțelege modul în 
care locurile de muncă și competențele lucrătorilor din principalele sectoare economice sunt esențiale 
pentru determinarea caracterului și vieții unui oraș. Această activitate pentru orientare profesională a adus 
în fața elevilor: Top 10 meserii de succes în secolul XXI, 10 abilități de succes pentru secolul XXI, concursul 
,,Cel mai grozav restaurant” la care au luat parte o mulțime de elevi dornici de a-și arăta, încă de la această 
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vârstă fragedă, abilitățile economice și de buni manageri. Activități ,,verzi” pentru sănătatea comunității 
locale (pe care le putem face de acasă) a fost partea practică din aceea zi. 

 Descoperirea talentelor elevilor clasei, valorificare talentelor identificate, informarea elevilor asupra 
importantei talentelor descoperite, implicarea parinților în descoperirea și recunoasterea talentelor copiilor 
au fost obiectivele urmărite în cadrul activității cultural-artistice, intitulată sugestiv ,,Elevii au talent”. Am 
descoperit elevi cu talent deosebit la interpretate vocală și instrumental. Am decernat premii pentru 
literatură -scrieri în proză sau în versuri- pentru pictură sau desen, pentru dans etc. .  

 Am pornit apoi, în ziua următoare, cu rucsacul în spate ,,Pe urmele strămoșilor”. Călătoria virtuală 
ne-a făcut să cunoaștem locuri, oameni, fapte și comori - mărturii istorice pe care trebuie să le păstrăm și 
să le transmitem mai departe - să vizităm muzee online, dar și să ne deprindem cu unele metode şi tehnici 
de cercetare istorico – geografică. 

 Sănătatea (trupului, sufletului și a minții ) în imagini pozitive a fost ultima din șirul activităților 
organizate în săptămâna ,,Să știm mai multe, să fim mai buni!” și a adus în prim plan alimentația sănătoasă, 
beneficiile sportului, muzicii, artei fotografie și mișcarii de orice fel. Activitatea practică a constat în 
pregătirea unor preparate sănătoase sau realizarea unor simboluri ale sporturilor preferate din legume 
(exemplu bicicleta). Premiile au fost acordate separat pentru cele două secțiuni. La concursurile ,,Și 
legumele fac sport” și ,,Arta din bucătărie” participanții au realizat filmulețe pe care le-au postat pe grupul 
de lucru al clasei WhatsApp, în perioada precedentă. În ziua concursului, juriul format din cadre didactice 
și părinți au anunțat câștigătorii. Am cântat apoi cu toții ,,la linguri”, linguri metalice pe care le-au primit 
ca recompensă de la membrii familiilor cu care am conspirat pentru a produce o atmosferă veselă și o stare 
de bine.  

Așa cum se întâmplă în cazul fiecărei activităţi de învățare, și în cadrul acestui program profesorii au 
sarcina să proiecteze și să realizeze evaluarea învățării, o evaluare care să depășească verificarea 
corectitudinii unor răspunsuri așteptate, o evaluare care să vizeze acele cunoștințe și abilități socio-
emoționale pe care doresc să le dezvolte și pe care și le-au fixat încă din etapa proictării. Pentru o imagine 
fidelă a rezultatelor obținute, am evaluat formativ cunoștințele, abilitățile și atitudinile vizate la începutul 
și la încheierea săptămânii, dar și după încheierea acestor cinci zile, legând ocaziile de învățare cuprinse în 
procesul instructive-educativ. Am căutat să înterpretez dovezile existente pentru a putea stabili unde se află 
fiecare elev al clasei mele în procesul învățării și cum ar putea ajunge la standard dorit și nu pentru a 
ierarhiza școlarii. Am adus și la cunoștința copiilor constatările mele, fiindcă și elevul are nevoie de un 
feedback relevant promt precum și de posibilitatea de a realiza autoevaluarea propriuli progres. Descriptorii 
de performanță, corelați foarte bine cu sarcinile de lucru concrete, au deservit foarte bine evaluarea 
formativă. 

 La finalul săptămânii ,,Să știm mai multe, să fim mai buni!”, care ne-a ținut în casă și ne-a pus față 
în față cu digitalizarea, ne-am bucurat cu toții că această perioadă ne-a adus virtual împreună, că am creat 
un echilibru între mediul virtual și activitățile participative, că am învățat mai multe depre lumea digitală, 
că am petrecut timp sănătos și de calitate cu familia, că am creat experiențe de învățare cu valoare de 
amintire. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
 PROF.INV. PREȘC PANȚURU SIMONA 

 
Totul în preșcolaritate este despre socializare. Copilul intră în colectivitate rupându-se de universul 

lui de acasă, univers al cărui centru era și care se învârtea preponderent după bunul său plac. Acum e 
momentul lui de exprimare, momentul lui de acomodare cu lumea înconjurătoare, momentul lui de 
strălucire. Acum poate el să înceapă să dovedească că poate singur, că știe, că e capabil și abil. Acum îți 
formează o lume nouă, numai a lui în care el deține controlul deciziei: el decide cu cine se joacă fără să-l 
îndrume tot timpul vocea blândă a mamei sau a bunicii, el decide cu ce se joacă întrucât oferta este acum 
atât de largă, își conturează în linii mari preferințele și își consolidează predispozițiile spre anumite domenii 
experiențiale, fie că îi place să deseneze, să cânte sau să dezlege diverse probleme și toate acestea având 
tot timpul sprijinul din umbră al unei persoane calificate să îl ghideze spre acțiunile și manifestările care 
să-i fructifice la maxim talentele. 

Totul este bine și frumos : trecem de primul semestru al grupei mici, se finalizează perioada de 
acomodare prelungită parcă cu fiecare generație nouă, dovedim asta printr-o mare serbare cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă la care participă toată familia lărgită și vreo doi vecini, trecem și de perioada de răceli 
și gripă sezonieră și așteptăm cu nerăbdare venirea primăverii care parcă nu se mai hotărăște odată și... 
apare Coviduț. Așa am numit noi acest virus cu care, la vârsta basmelor și a poveștilor am simțit nevoia să 
ne împrietenim pentru a putea explica minților mici și curioase ce s-a întâmplat dintr-o dată de nu mai avem 
voie să ne vedem, să ne îmbrățișăm, noi care eram atât de afectuoși, să ne jucăm împreună întrucât aceasta 
era treaba noastră cea de toate zilele.Și dintr-o dată ne-am mutat din planul fizic al sălii noastre de grupă 
atât de frumos decorată și colorată în... ceva ce cumva ne depășește capacitatea de înțelegere: trebuie să ne 
vedem pe telefon colegii și doamna, primim sarcini de lucru pe care trebuie să ni le explice mami sau tati 
pentru că bunicii nu prea știu nici ei, trebuie să fim fotografiați în timp ce lucrăm sau chiar filmați iar 
doamna ne laudă acum fotografiile și filmulețele... 

Nimeni nu a fost pregătit pentru această întorsătură a vieții. Cu atât mai puțin copiii care abia 
începuseră să-și formeze rutine, dezechilibrate și așa de vacanțe sau weekend-uri prelungite. De la începutul 
anului școlar luaseră naștere grupurile grupei mici pe diverse aplicații on line pentru o mai bună comunicare 
părinți-cadre didactice. Timpul era scurt pentru a organiza mereu ședințe față în față iar părinții voiau să 
știe cît mai multe despre activitățile desfășurate de copii în timpul programului astfel încât se formaseră 
deja canale de comunicare la nivel informativ. Timid la început apoi din ce în ce mai ”rodați” am început, 
forțați de împrejurări, colaborarea on line: cadre didactice -părinți- copii, am implicat și bunicii acolo unde 
s-a putut. Am avut norocul să dispună fiecare părințe de un dispozitiv performant – smartphone sau laptop, 
unii aveau deja și imprimante, alții și-au achiziționat cu această ocazie. Am urmat planificarea anuală așa 
cum a fost ea întocmită la începutul anului școlar aducând modificări la temele dinainte stabilite doar pentru 
a introduce tema de interes general ”Cine este Coviduț?” și încercînd astfel să explicăm pe înțelesul celor 
mici de ce lumea lor, ca și a noastră, a oamenilor mari, s-a schimbat într-o noapte.  

Munca cea mai grea pentru noi, cadrele didactice a reprezentat-o materialul didactic suport. Întrucât 
la acest nivel de învățământ nu se poate face nimic fără suport intuitiv am fost nevoite să facem muncă de 
cercetare ore în șit pe diverse site-uri și să filtrăm sute, poate chiar mii de materiale, cântecele, desene 
animate, mai ales filmulețe educative cu mesaje moralizatoare, cu colorit frumos, cu animații frumoase 
pentru ca micuții să fie atrași de ele și să participe. Am scris pagini întregi cu povești și poezioare pe care 
altfel le-am fi povestit și recitat copiilor . Am luat în calcul la fiecare planificare de activitate materiale 
disponibile în orice gospodărie pentru a se putea lucra cu fiecare copilaș și am realizat filmulețe cu 
realizarea-model a a lucrărilor aparținând diverselor domenii experiențiale. Am convertit zeci de fișiere 
pentru a putea fi disponibile pe cât mai multe dispozitive ale părinților și am învățat depre formate de toate 
felurile în care poți salva sau converti un document. Am participat la cursuri de pregătire pentru lucrul pe 
platforme educaționale și am acumulat cunoștințe despre mediul on line pe care nu le-am considerat 
necesare niciodată înainte de această pandemie.  

Nimic nu poate compensa la această vârstă contactul fizic și prezența efectivă. Copiii au participat 
inițial cu plăcere la activitățile on line fiind atrași de elementul de noutate al situației. Dar când a intervenit 
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dorul de colegi și de doamne, nevoia de a ieși din casă, de a schimba mediul, dorul de sala de grupă unde 
aveau deja colțurile preferate, jocurile preferate, nu a mai contat foarte tare cât de performant este 
dispozitivul de pe care lucrează. 

 Dincolo de toate strădaniile noastre de a facilita accesul copiilor la educație prin mediul on line este 
clar înțeles faptul că coeziunea grupului și emoțiile trăite împreună pe parcursul anilor de studiu nu pot fi 
realizate on line. Pentru învățământul preșcolar mediul on line vine cu un mare minus în formarea și 
dezvoltarea personalității micului om.  
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ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

GRADINIȚA P.P.NR. 7 DEVA  

STRUCTURA: GRADINIȚA P.N.NR. 3 DEVA 

PROFESOR: PAPUC CRISTINA AMALIA 
 

 ,,Intregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre” spunea Sydney J. Harris 

 Familia este o matrice de viață fundamentală pentru existența și formarea personalității copilului. 

Familia exercită o influență deosebit de mare asupra copiilor . O mare parte dintre cunoștințele despre 

natură, societate, deprinderi igienice, obișnuințele de comportament, copilul le datorează educației primite 

în familie. Strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, 

determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare ale copiilor, 

comportamentul lor socio-moral. Familia este pertenerul tradițional al școlii / grădiniței, deoarece 

influențează atitudinea copilului față de învățătură, motiv pentru care școlarizarea nu se poate realiza fără 

participarea activă a părinților.  

 Școala de acasă se desfășoară prin strânsa colaborare a cadrelor didactice cu părinții copiilor . Cadrele 

didactice propun în mediul online, activități educaționale preșcolarilor . Informațiile sunt trimise pe grupuri 

închise - whatsapp, messenger facebook. Cadrele didactice realizează prezentări în pawer-point cu modele 

de activități, care pot fi desfășurate cu materiale didactice existente la domiciliu. De aceea educatoarele 

trebuie să fie ingenioase, pentru a realiza activități educaționale atractive și ușor de inițiat la domiciliu. 

 Activitățile instructiv - educative pe care educatoarele le propun în mediul online trebuie să respecte 

particularitățile individuale, vârsta, nivelul de dezvoltare ale tuturor copiilor, criterile de performanță 

prevăzute în cadrul fișei de aprecierea progresului individual al copilului înainte de intrarea în învățământul 

primar, conform noului Curriculum de Educație Timpurie. 

 Conținuturile de învățare sunt incluse în activități educaționale realizate în ciclul preșcolar pe 

categori și tipuri de învățare, respectiv pe domenii experiențiale, jocuri și activități liber alese, jocuri libere, 

activități outdoor , activități de dezvoltare personală respectiv rutine, tranziții . Activitățile de învățare la 

grădiniță / domiciliu care pot fi organizate sub formă de joc didactic, exercițiu cu material individual, 

povești spuse de un adult, lecturi educaționale, convorbiri pe bază de substitute ale realității, lecturi după 

imagini, observări, desene, picturi, modelaje, confecție de jucării din materiale din natură, reciclabile, 

parcursuri aplicative, dansuri temace, jocuri sportive . 

 Învătământul online este o alternativă utilă a continuității intruirii educaționale a copiilor de orice 

vârstă. 
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ȘCOALA DE ACASA - REALITATEA ANULUI 

  
 PROF.INV.PRIMAR: PARASCHIVA DANIELA 

 LICEUL TEORETIC ,,PETRE PANDREA” BALȘ, OLT 
  

 ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"- Nicolae Iorga  
  
 În contextul particular al mutării învățării în afara școlii, în condiții de criză, ideea de continuitate în 

învățare capătă o alta rezonanță și altă greutate. Școala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societăţii, să fie partea activă în propria viaţă, să fie pregătit pentru muncă.  

 Evitarea ,,rupturilor” în învățare, a discontinuităților didactice și de comunicare, a reprezentat, cu 
certitudine, o prioritate a sistemului de învățământ. Eforturile didactice au avut menirea de a păstra legătura 
între școală, elevi și părinți. S-a urmărit păstrarea dispoziției de învățare a tuturor, antrenarea minții cu 
ajutorul metodelor de lucru însușite în perioada de lucru la clasă. 

 Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de 
competenţi ar fi educatorii. Părinţii trebuie să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor 
în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului îl va ajuta să se adapteze indiferent de 
schimbările care vor avea loc în viitor. 

 Reușita procesului educațional este urmarea colaborării eficiente între școală-familie. O educaţie de 
calitate se realizează atunci când, la procesul de formare a micilor şcolari participă în mod armonios toţi 
factorii educaţionali. 

 Școala de acasă depinde în mare parte de dispoziția de învățare a tuturor, profesorii și părinții având 
nevoie de multă înțelegere și răbdare. Nu poate fi transformată într-o enciclopedie, o modalitate de 
transmitere de informații abstracte, ci, reprezintă o aventură comună de cunoaștere, de învățare si de 
traversare, în condiții bune, a unei perioade dificile pentru toți. 

 În anii trecuți am propus o serie de acţiuni comune, la care au participat atât elevii, cât şi părinţii lor, 
creându-se astfel o legătură strânsă între activitatea de la școală și învățarea independenta, de acasă. Acest 
lucru a facilitat colaborarea si comunicarea dintre mine si părinți, în scopul continuării procesului de 
învățare, sarcinile si așteptările fiind cunoscute. 

 Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii săi se implică în activităţile şcolii sau 
îl sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea 
personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze 
munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Activităţile desfăşurate în parteneriat facilitează 
înlăturarea barierelor de comunicare dintre participanţi, îndeamnă la autocunoaştere, la autodepăşire, la 
găsirea acelei soluţii care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.  

 Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 
părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 

 Consider că, cei doi factori educativi, familia și școala, trebuie să aibă ca scop comun atât fornarea 
unor competențe care să-i asigure copilului alegerea unui traseu profesional cât și formarea unei 
personalități care să-l recomande ca un om responsabil pentru el și pentru cei din jur. Părinţii trebuie să 
vadă în noi un prieten, un colaborator, un om care-i poate ajuta în procesul de educare a celor mici.  

 Aşadar, e o sarcină a şcolii, a profesorilor, să identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să 
dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de 
colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor. 

 
Bibliografie: 
 * Beznea, N., Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional, în Învăţământul primar, nr. 1-2, 

Editura Miniped, Bucureşti, 2005. 
*Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1974; 
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 EDUCATIE FARA FRONTIERE!: 

SCOALA ALTFEL! SCOALA DE ACASA!  
 

PROF. ÎNV. PREȘC. PARASCHIVA SILVIA 
GRĂDINIȚA CU P.N. CROVU – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
 Școala online, scoala de acasa, a adus simultan, multe lucruri pe care încă nu am apucat să le 

cântărim, din punct de vedere al eficienței. Unele sunt bune deschideri de drumuri – și trebuie păstrate – 
altele sunt limite, și trebuie ameliorate. 

 Acest context, a creat alte interacțiuni, alte rutine, a șters unele granițe și a creat altele noi, cum sunt 
de exemplu cele dintre școală și familie, pe care le-a amestecat, uneori descumpănitor pentru ambele părți. 
Astfel, deși le-a fost greu să devină „profesori de urgență”, unii părinți au reușit ceva ce uitaseră să facă: să 
fie alături de copii mai mult timp, să-i însoțească și în aventura lor educațională. Și, deși a fost dificil, mai 
ales când se suprapunea peste obligații profesionale complexe, cred că a fost un moment util tuturor celor 
implicați în acest proces. 

 Educația online, dacă e folosită eficient, poate să ajute copiii din zone și situații dezavantajate. Printr-
un echipament conectat la internet, acestora pot să le „intre” în casă profesori foarte buni, pe care nu ar avea 
șansa să-i întâlnească altfel. Și pot să fie integrați în clase virtuale cu alți copii de vârsta lor, copii care nu 
mai există în comunitatea depopulată a unui sat în care să presupunem că locuiește elevul respectiv. 

 Este important să ducem mai departe reacțiile și comportamentele noastre bune. Educația online a 
arătat că există adaptare, creativitate, răspuns rapid din partea unor școli și a unor profesori, toți prinși într-
un sistem, cel de învățământ, despre care orice teorie a schimbării spune că e foarte lent, inerțial. Reacțiile 
cumulate ale școlilor au „bătut” teoria din carte, “scoala de acasa”, a zdruncinat rutine, a pus reflectoare pe 
vulnerabilitățile pe care toți le știam, dar le ignoram. 

 De asemenea, am putea să vorbim despre faptul că această școală de acasă a redat vocea profesorilor, 
le-a consolidat autonomia decizională în raport cu activitățile și conținuturile; dintr-o dată nu mai conta 
neapărat birocrația sistemului, ci conexiunea unui profesor cu o clasă, responsabilitatea acestuia. S-a văzut 
peste tot că așa cum e omul, e și locul, s-a simțit nevoia de comunicare cu familia, comunitatea. Profesorii 
au reușit să depășească mitul manualului atotputernic, au simțit nevoia de ancorare afectivă a activităților, 
și-au permis să fie mai „umani” decât o făceau până atunci, să ia 10 minute din timpul alocat anterior 
repetării unor definiții sau rezolvării de probleme și să le aloce discuției despre cum ne simțim cu toții. 

 Dar, exista din pacate si efecte negative rezultate din perioada invatamantului on-line: în primul rând, 
comunicarea deosebită presupusă de interacțiunile față în față. Școala înseamnă copii alergând pe holuri, 
chicoteli în spatele colegilor, imitația pentru învățare a comportamentelor altora, negocieri de roluri. 
Comunitate și comunicare! Toate acestea educă, formează, îmbogățesc. Nu le-am mai avut, s-a trăit din 
rezervele emoționale acumulate de până acum, cu gândul la faptul că e o perioadă limitată care se va termina 
curând. 

In speranta ca, totul va reveni la normal, vom avea timp sa recuperam, ceea ce ne a lipsit sau ne a fost 
luat fara sa fim intrebati daca vrem sau nu. Daca vom fi nevoiti sa continuam acest tip de invatare on-line, 
sper, să se țină seama și de aceste funcții sociale ale școlii. Este de dorit ca școala și comunitatea sa rămâna 
active, funcționale, chiar dacă au o concurență atât de tentantă, lumea digitală, cu soluții confortabile și, 
evident, mai ieftine.  

 Școala dintre pereți, mediul de învățare, toate au un loc special pe care merită să îl păstrăm. Școala 
este un tip de serviciu, personalizat, atent la detalii, cu încărcătură emoțională. Serviciul educațional trebuie 
să ajungă la fiecare copil, să-l susțină în dezvoltarea sa. Este o investiție, o necesitate la care nu trebuie sa 
renuntam, indiferent cat de greu ne ar fi! 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

EXISTA SAU NU FRONTIERE IN EDUCAȚIA DE ACASA? 
 

 PROF. PARASCHIVESCU ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”VASILE GOLDIȘ”, ALBA IULIA 

 
 Cu adevărat anul acesta am avut parte de o școală altfel, de o școala de acasă la propriu. O experiență 

nouă, pe un fond social și psihologic deloc comod, ne-am trezit cu toții - profesori, elevi, părinți - în ipostaze 
de autodidacți, o etapă în care a trebuit să ajustam sistemul de învățămînt, prin improvizații de multe ori, la 
o realitate cu totul nouă. 

 Mulți dintre noi am prins totul din mers, dar din păcate, educația on line pe termen lung, se va dovedi 
cu adevărat păguboasă. Omul este o ființă socială prin definiție, de aceea va avea mereu nevoie de aceea 
”particulă” umană, care oricum a avut de suferit în ultimele decenii, și care nu poate fi înlocuită de roboți, 
de atât de râvnita ”mare digitalizare”. Spun cu mâna pe inimă, că nici o tehnologie din lume nu poate înlocui 
elemental uman dintr-un process didactic eficient. Pe hîrtie, cifrele, metodele noi pot da foarte bine, dar e 
o mare diferență între esență și aparență. Să nu nelăsăm înșelați! 

 Există, ca în orice chestiune aspect negative și aspecte positive în școala de acasă. Părinții au avut 
șansa să își cunoască mai bine copiii, să aprecieze munca cadrelor didactice. Au apărut platforme 
educaționale noi, materialele didactice s-au diversificat, elevii timizi au avut șasnsa de a deveni mai activi 
în spatele ecranelor, unii mai creativi, mai îndrăzneți. Pentru unii pe de altă parte, școala on line a fost prilej 
de a ”trage chiulul”, de a se ”ascunde” în spatele ecranelor, de a trișa, de a se eschiva fără măcar să poată 
fi trași la răspundere. 

 Dacă e folosită doar atunci cînd e cazul, cînd tematica orelor o impune, școala on line poate devein 
ceva util și frumos. DISCERNĂMÎNTUL trebuie să fie cuvântul cheie. Putem avea ore interactive, putem 
apela la diverse aplicații, platforme – dar cu mult cu bun simț și măsură, fără a înlocui însă orele fizice, 
face-to-face, care oricum integrau secvențe on line.  

 Ca experiență personală, școala de acasă a fost o provocare. Nu am avut problemă majoră în a accesa 
diversele platforme, în a mă plia pe noile aplicații, a veni cu ceva nou, a da un refresh stilului meu de 
predare, doar că este foarte solicitant pentru ochi și creier, fiind de asemena strict condiționat de 
tehnologie/internet. Nu întotdeauna ai un feedback elcovent asupra muncii tale, în spatele ecranului de 
multe ori în locul elevului, apare în părinte, în frate mai mare care rezolvă sarcinile, în detrimental propriilor 
noștri elevi. Îmi lipsește munca la catedră, contactul vizual și emotional cu copiii-dincolo de măștile pe care 
oricum greu le ”dam” jos și fără să existe o pandemie. Au fost lecții de viață pe care sper să ni le însișim și 
din care să învățăm. Am văzut punctele forte și punctele slabe ale școlii/sistemului. De mare folos au fost, 
pentru mine în special, manualele în varianta digital. Le-am utilizat cu drag și copiii le-au accesat mai cu 
inters parcă. Dar, au fost multe neajunsuri la nivel național. Lipsa unei linii directoare comune, a unor 
măsuri unitare, uneori asistând la o bombardare de cursuri de formare on line, la o avalanșă de fișe, 
informații, pirzând din vedere tocmai ipostaza definitoare de a îi învăța pe copii să învețe, să gîndească, să 
problematizeze etc. 

 Pentru un învățământ adevărat trebuie să ținem cont, indiferent ce ar fi, de principiile de bază, de o 
colaborare strânsă cu familia, de înțelegere și respect reciproc, și să nu uităm să menținem adevăratele 
valori. 
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ȚARA CU CEI MAI FERICIȚI ELEVI 

 
PROFESOR PARNICHI MADALINA,  

COLEGIUL NAȚIONAL ,MIHAI VITEAZUL’, PLOIEȘTI  
 
 Trebuie să recunosc faptul că, în contextual actual, gândul fuge mult mai ușor către călătorii și mi-

am amintit de un episod din viață când am avut ocazia să vizitez Danemarca. Nu este nimic , putred’, cum 
zicea Shakespeare, pe meleagurile daneze sau cel puțin eu nu am rămas cu această impresie. Ce aș putea 
spune că într-adevăr a avut un impact pozitiv asupra mea a fost zâmbetul pe care-l poți vedea pe chipul 
tuturor oamenilor, de la copil la adulți de toate vârstele. Da! Zâmbetul și liniștea de pe chipul lor.  

 Este cunoscut faptul că Danemarca, țara lui Hans Christian Andersen şi locul în care s-au născut cele 
mai frumoase poveşti pentru copii, este considerată cea mai fericită ţară, conform unui raport al Naţiunilor 
Unite, iar asta se vede şi în educaţie. Pentru că motto-ul danezilor este acela că elevii trebuie să vină de 
plăcere la şcoală. 

 În Danemarca copiii nu sunt educați în spiritul , trebuie să învățați ca să treceți testele’, ci în ideea 
de a-și dezvolta propria curiozitate și interesul pentru autodezvoltare. Nu există , să fii cel mai bun’ pe lista 
de valori... Dar există…să fii fericit, să fii competent - raportat la potențialul tău și la alții, să fii de folos 
comunității. Școlile îi încurajează pe copii să creadă că fiecare dintre ei este apreciat pentru propriile calități 
si abilități, și că, indiferent de notele pe care le obțin, fiecare dintre ei iși va găsi locul în societate și va fi 
util comunității în care va trăi. 

 Curriculum-ul este structurat de așa manieră încât să poată fi asimilat de toți elevii, nu numai de cei 
mai capabili. În felul acesta învățământul este orientat spre succesul copiilor. Se practică metode precum 
învățământ diferențiat și învățarea prin cooperare astfel încât toți elevii să aibă șansa să își consolideze 
cunoștințe și competențe indiferent de nivelul la care sunt. 

 Școala daneză pune accent pe dezvoltarea personalității copiilor la fel de mult ca și pe dezvoltarea 
abilităților acestora. Iar acestea nu sunt doar vorbe goale. Legea daneză a educației stipulează că sistemul 
de învățământ primar nu trebuie să le asigure copiilor doar nivelul basic de cunoștințe și abilități, dar trebuie 
să îi și ajute pe copii să își dezvolte propria personalitate. 

 Înainte de a fi înscriși la grădiniță, copiii danezi trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă 
un vocabular destul de dezvoltat, să se familiarizeze cu regulile din școli, grădinițe, să învețe să fie toleranți 
și să se pregătească pentru participarea deplină în societate. Ideile de comunitate și responsabilitate sunt 
centrale și fundamentale încă din grădiniță. Toți elevii au responsabilitatea să învete, să participe și să 
contribuie la bunăstarea comunității. Respectul pentru celălalt se sădește devreme, o dată cu respectul de 
sine. 

 În această țară se merge pe principiul că elevul trebuie să participe el însuși la procesul de învățare. 
Elevii sunt încurajați să caute informații ei înșiși, să facă propriile experimente și să analizeze sursele 
independent. Elevii sunt învățați să aibă o atitudine critică față de ceea ce au spus alții, să pună întrebări și 
să își formeze propriile opinii. Înmagazinarea de cunoștinte este de mult înlocuită de învățarea bazată pe 
rezolvarea de probleme sau găsirea de soluții. Elevii nu trebuie să știe totul despre lume, dar trebuie să știe 
cum să rezolve– singuri, dar mai ales în grup- problemele cu care se confrunta lumea. Gândirea critică este 
întărită o dată cu abilitățile de comunicare: eficientă, asertivă și echilibrată. A fi critic e insuficient în sine, 
dacă nu îți poți exprima opiniile în mod coerent și diplomat. A asculta opiniile celorlalți în dialog, a le 
verifica validitatea cu respect vin si ele aici, tot din respectul pentru comunitate. 

 Pentru elevii care nu știu exact ce vor să facă în viață sau care au dificultăți de socializare, sistemul 
de învățământ danez ofera cursurile Efterskole. Aici, copiii cu vârste cuprinse intre 14 și 18 ani pot studia 
timp de un an, timp în care aceștia pot să își dea seama ce anume vor să facă mai departe. În aceste școli 
speciale se studiază ceea ce nu oferă școlile clasice (sporturi, arte și meserii), oferindu-le astfel copiilor 
șansa de a-și descoperi noi talente și abilități. Elevii sunt, de asemenea, încurajați să se ajute unii pe alții, 
în special cei care au dificultăți de socializare, astfel încât să își depășeasca mai ușor problemele. Atât 
Efterskole cât și clasa a X-a sunt opționale. Prin urmare, liceul are o durată de 3 ani. După clasa a IX-a, 
când se termină ciclul gimnazial, dacă elevul știe ce vrea si a dobândit competențele necesare, acesta se 
înscrie la profilul dorit. Daca nu, elevul poate urma clasa a X-a, care este de aprofundare. Efterskole este 
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privat și, prin urmare, doar cei potenți finaciar își permit să participe la astfel de cursuri. Însă, clasa a X-a 
este de stat. 

 Pentru a fi formați cu aceste principii, din clasele mai mari, elevii sunt chemați la întâlniri individuale 
cu profesorii, în cadrul acestora ei discutând despre planurile lor de viitor. 

 Învățământul în Danemarca este gratuit și subvenționat de stat. Toti elevii, indiferent de situația lor 
materială, primesc o sumă care este suficientă atât pentru a acoperi cheltuielile ce țin de educație, cât și 
cheltuielile necesare traiului. 

 Doar 11% dintre danezi consideră un salariu mare un criteriu important în alegerea unui job, chiar 
dacă Danemarca are unele dintre cele mai mari taxe din lume. Jobul ales corespunde în cele mai multe 
cazuri cu propriile interese și propria personalitate și trebuie să te facă fericit, iar acest lucru este învățat de 
tinerii danezi încă din școală. Astfel se explică zâmbetul, liniștea și relaxarea care se pot citi pe chipul 
oricărui danez. 

 
 
 Mulțumiri Oanei, profesor român care lucrează în sistemul danez de învățământ de mulți ani, pentru 

toate informațiile oferite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webografie:  
https://stirifeldefel.ro/cresc-copii-fericiti-cele-5-principii-care-stau-la-baza-educatiei-daneze/, 

19.06.2020 
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JOCURI DIN EDUCAȚIA FIZICĂ FOLOSITE ÎN PROGRAMUL 

 ”SCOALA ALTFEL - ȘCOALA DE ACASĂ” 
 

PROFESOR PARVU DOINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1 

 
JOCURI RECOMANDATE PENTRU DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ ŞI A CAPACITĂȚII 

RESPIRATORII 
 
• Nu lăsa fulgii să cadă 
Materiale necesare: fulgi 
Descriere: Jucătorii sunt împărţiţi în grupuri mici şi fiecare formaţie primeşte câţiva fulgi pe care să-

i ţină în aer suflând în ei. Cel al cărui fulg a stat cel mai mult în aer este declarat câştigător. 
 
• Cine umflă mai repede balonul? 
Materiale necesare: baloane 
Descriere:Fiecare jucător primeşte câte un balon. La comanda dată, ei încep să-l umfle. Acela care a 

terminat primul umflarea balonului este declarat câştigător. 
 
JOCURI RECOMANDATE PENTRU STIMULAREA SENZORIO-MOTORIE A COPILULUI 
 
• Rece, cald, frige 
Materiale necesare:diferite obiecte, jucării 
Descriere: Jucătorii sunt aşezaţi în linie, cu faţa la perete şi fiecare îşi acoperă ochii cu palmele. Un 

jucător ascunde o jucărie pe care, la comanda lui, ceilalți jucători trebuie să o caute. Când se apropie de 
jucărie jucătorul care a ascuns jucăria spune: “Cald!”, când sunt foarte aproape strigă: „Frige!”, iar dacă se 
depărtează îi previne prin cuvântul “Rece!” Jocul se desfășoară prin îndrumarea copiilor/copilului cu 
ajutorul unuia din aceste trei cuvinte, până se găsește jucăria. 

Jocul lui Kim 
Materiale necesare: tavă, diferite obiecte sau cartonaşe cu imagini 
Descriere: Pe o tavă se aşeză mai multe obiecte. Copiii/copilul le privesc/privește un anumit timp, 

după care cineva le acoperă cu o pânză. Copiii/copilul trebuie să spună numele tuturor obiectelor care erau 
pe tavă. 

Variantă: obiectele pot fi înlocuite cu imagini 
 
JOCURI RECOMANDATE PENTRU FORMAREA SCHEMEI CORPORALE ŞI A MOTRICITĂŢII 
 
• Fereşte baloanele 
Materiale necesare: baloane 
Descriere: Jucatorii sunt aşezaţi în perechi, faţă în faţă, răspândiţi pe tot terenul de joc şi au câte unul 

sau două baloane la spate, la înălţimea şoldurilor. Fiecare încearcă să spargă balonul celuilalt apărându-şi 
în acelaşi timp balonul propriu. 

 
• Fă asta, fă aşa! 
Descriere: Jucătorii se aşează în formaţie de cerc sau semicerc. Un alt jucator stă în mijlocul cercului 

sau în faţa semicercului şi execută o serie de mişcări şi exerciţii uşoare, însoţite de cuvinte: „fă asta, fă aşa”. 
Dintre mişcările şi execuţiile arătate, jucătorii trebuie să execute numai pe acelea care au fost însoţite de 
cuvintele „fă aşa”. Cel care execută şi exerciţiul la comanda „fă asta” este penalizat cu un punct. 

Precizare: Jucătorul câștigător este cel care va da comanda „fă asta, fă aşa” în jocul următor. 
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JOCURI RECOMANDATE PENTRU FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ORIENTĂRII, 
ORGANIZĂRII ŞI STRUCTURĂRII SPAŢIO-TEMPORALE 

 
• Mal şi lac 
Descriere: Toţi jucătorii sunt aşezaţi în jurul unui cerc, desenat pe sol. Interiorul cercului reprezintă 

„lacul”, iar conturul „malul”. Cnducătorul jocului dă semnalul de începere şi rosteşte din când în când unul 
din cuvintele: „lac! sau „mal!”. Dacă spune „lac!”cei care sunt pe mal trebuie sa depăşească linia cercului 
şi să intre în „lac”, iar dacă spune: „mal!” şi ei se află în lac, trebuie să treacă pe locul indicat. Dacă se 
comandă „lac!”jucătorii se aflau deja în „lac”, iar unii greşesc, retrăgându-se pe „mal”, aceştia sunt eliminaţi 
şi jocul continuă până ce rămâne un jucător care este declaraţ câştigători 

Precizare: conducătorul viitorului joc va fi persoana care a câștigat jocul anterior. 
 
• Eu spun una – tu faci alta! 
Descriere: Jucătorii pot fi în deplasare sau pe loc şi li se adresează diferite comenzi, iar ei trebuie să 

execute mişcarea inversă celei comandate. 
De exemplu: se comandă ridicarea braţului drept, jucătorii ridică braţul stâng, sau se comandă pas 

alergător iar ei execută mers. 
 
JOCURI RECOMANDATE PENTRU EDUCAREA ECHILIBRULUI 
 
• Nu vărsa apa! 
Materiale necesare: cană (pahar), apă 
 
Descriere: Jucătorii țin în fiecare mâna câte o cană (pahar) plină cu apă. Ei întind mâinile lateral și 

piciorul drept înainte, iar pe stângul îl îndoaie ușor și stau în echilibru fără să atingă solul cu piciorul îndoit. 
Este declarat câștigător acela care execută corect mișcarea și revine în poziția inițială fără să verse apa. 

 
• Mingea în echilibru 
Materiale necesare: mingi (în număr egal cu cel al jucătorilor), scândurică (în număr egal cu cel al 

jucătorilor) 
Descriere: Jucătorii au în mână o scândurică pe care este aşezată o minge. La comanda 

conducătorului de joc, ei ridică scândura deasupra capului, îndoaie genunchii, apoi revin la poziţia iniţială. 
Câştigă acela care reuşeşte să execute mişcarea de mai multe ori într-un timp stabilit. 

Precizare: conducătorul următorului joc este persoana care a câștigat jocul anterior. 

 

702



ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ VS. ÎNVĂȚREA ONLINE 
 DIFERENȚE, AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. CAMELIA PAȘCA 

LICEUL TEHNOLOGIC PETRE MTROI, BILED-JUD. TIMIȘ 
 
 În zilele noastre cursurile / formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe 

instituții si companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, grupuri 
vaste de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorită concepției greșite. În același timp, în ciuda 
popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională (în clasă) se luptă și încearcă să adopte 
mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Există întotdeauna două fețe ale unei monede. Pentru 
unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda 
preferată. 

Să comparăm cele două metode: 
 Cursurile online 
 Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-și crește nivelul de calificare și pentru a-și spori 

oportunitățile de carieră. De exemplu, pentru a obține promovarea la un nivel superior și locuri de muncă 
mai bine plătite. Cu toate acestea, mulți angajați pot fi epuizați după muncă și nu doresc să participe la orele 
obișnuite. Deci, firește, o clasă on-line este mai convenabilă pentru ei, deoarece economisește timp, bani și 
energie. 
 Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este că indivizii pot lua un curs din confortul biroului sau acasă. 
Chiar și cu un program aglomerat, se poate găsi un pic de timp liber pentru un curs. 

 În cursurile online, elevul nu interacționează direct cu instituția. Deci, în cazul în care aveți întrebări, 
poate fi dificil să întrebați instructorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte impersonală. Cu 
toate acestea, aceste cursuri oferă de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, e-mailuri și camere 
de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utilă. 

 Oamenii adesea cred că interacțiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a învăța, deoarece 
este interactivă și permite comunicarea bidirecțională. Pentru astfel de persoane, cursurile sincronizate 
online vor fi mai potrivite. 

 Un alt mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite 
motoare de căutare, cum ar fi Google, Bing etc. Deși acest lucru ajută la reducerea cantității de cărți pe care 
trebuie să le citiți, ar putea exista prea multe surse de informații pe care trebuie să le citiți, și să le alegeți 
pe cele relevante, ceea ce poate duce la supraîncărcarea cu informații. 

 Astfel, cursurile pot fi mai potrivite pentru adulții care își continua educația în timp ce lucrează. 
 Cursurile tradiționale 
 Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenți și tinerii adolescenți care încă 

nu s-au alăturat forței de muncă. Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane 
de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea 
fizică și vigilența mentală. 

 Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca 
mentori și să ghideze studenții în posibilitățile lor de carieră. 

 Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile 
întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

 Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiențăț, elevii 
pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii on-line generalizate, 
disponibile pe internet. 

 De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între studenți și 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu îndrumarea on-line. 

 În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note 
mai mari. 
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EDUCATIE FARA FRONTIERE!  

ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASA! 

 

PROF. INVAȚAMANT PRESCOLAR PASCALE ANDREEA MIHAELA 
 

 În prezent, atât în învățământul universitar cât şi în cel preuniversitar, este recunoscut rolul 

Internetului în predare, învățare şi evaluare. În multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru 

indispensabil pentru toți actorii educaționali, atât în sala de clasă cât şi în afara sa. Tehnologiile moderne 

oferă o gamă largă de aplicații, acestea reprezentând fundatia pentru un nou sistem de furnizare a educației 

şi de construire a cunoaşterii. Abordarea învăţământului prin intermediul online, ca modalitate alternativă 

sau complementară de a face educaţie porneşte de la asigurarea şi respectarea unor criterii de calitate în 

ceea ce priveşte aspectele pedagogice, academice, administrative, tehnice. 

 Transferarea activitatilor de invatare in mediul online a marcat schimbari majore nu doar pentru 

copii, ci pentru intreaga familie, precum si pentru noi, cadrele didactice. Pentru toti a fost o perioada de 

schimbare si de adaptare.  

 Comunicarea mediată de un ecran reprezinta în momentul actual cea mai eficientă formă de 

comunicare pe care o putem avea in organizația scolară. Transferul de creativitate de la activitatea din clasa 

reală la cea mediată tehnologic este vizibil în cazul educatorilor responsabili, cărora le pasă. Este important 

de precizat că școala de acasă nu înseamnă doar platforme digitale, fascinante prin performanțele lor 

tehnice; la fel de importante sunt și activitățile de învățare gestionate telefonic sau cele care ajung tipărite 

la elevii/studenții fără acces la Internet. Tehnologia nu e un profesor în locul profesorului, ea este utilă 

atunci când e integrată într-un demers didactic bine organizat, planificat cu atenție, condus cu măiestrie, cu 

improvizații controlate, cu obiective intenționat stabilite și comunicare adecvată. Școala de acasă trebuie 

să țină cont de dispoziția de învățare a tuturor, să-și infuzeze mesajele cu formule, clasificări, rezolvări de 

probleme, dar și cu înțelegere și răbdare. 
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ACTIVITATE ONLINE LA DISCIPLINA TEHNOLOGIA I 
NFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR 

 
PROF. PASCU ELENA RALUCA 

LICEUL TEHNOLOGIC “LAZAR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 
Tehnologia informației și a comunicațiilor este o disciplină cu un pronunțat caracter practic. Din acest 

motiv, anumite mijloacele didactice, cum ar fi calculatorul, sunt absolut indispensabile. Reușita unei lecții 
online la această disciplină este pusă sub semnul întrebării în cazul în care nu toți elevii au la dispoziție 
acest dispozitiv. Dar, din nefericire, aceasta a fost situația în care ne-am aflat în acest an școlar, atunci când, 
din motive de siguranță, activitățile față în față au fost suspendate. Pentru că trebuia ca procesul de învățare 
să continue, am încercat să organizez activitățile astfel încât să poată participa și elevii care dispuneau doar 
de o tabletă sau un telefon inteligent. 

Într-o descriere scurtă, cele mai multe activități s-au desfășurat astfel: comunicarea s-a realizat pe 
flux-ul platformei Google Classroom, în prima parte, urmate de întâlniri Google Meet. Elevii aveau postate 
în prealabil pe platformă, la cursul clasei, materiale care să faciliteze predarea, fișe de lucru și fișiere 
colaborative, cu posibilitate de editare pentru oricine deține link-ul de accesare. În debutul activităților 
realizam prezența: fiecare elev își posta numele pe flux. Apoi le erau prezentate modul de desfășurare a 
activității, obiectivele operaționale vizate. Reactualizarea cunoștințelor s-a realizat prin întrebări și 
răspunsuri postate pe flux. 

 Toate aplicațiile le-am lucrat pe fișiere colaborative, pe care elevii ce dispuneau de calculator puteau 
realiza operații complexe, iar ceilalți urmăreau în timp real modificările. Prezentarea conținuturilor noi s-a 
făcut în cadrul întâlnirilor Google Meet, prin partajarea ecranului, pentru a putea răspunde prompt la orice 
întrebare suplimentară adresată de elevi. Așa cum am precizat și mai sus, pentru noțiunile noi au existat 
materiale facilitatoare postate pe platformă, astfel încât să poată fi accesate oricând. Activitățile s-au 
încheiat cu postarea pe platformă a temei pentru orele următoare de curs și uneori cu un mic test de evaluare. 

Metodele de învăţare folosite în cadrul activităților au fost destul de puține. Nu am putut utiliza decât 
conversația, explicația, învăţarea prin descoperire, exerciţiul și extrem de rar problematizarea, pentru că 
orice altă metodă ar fi necesitat foarte mult timp în această desfășurare online. Ca metode de evaluare am 
folosit observarea şi aprecierea verbală, test de evaluare și aș putea spune portofoliul, dacă iau în 
considerare toate temele postate de elevi și fișierele acelea colaborative create de ei, de care aminteam mai 
sus, dar tot instrumente reduse, ca și număr și valențe educative. 

Din activitățile desfășurate în toată această perioadă de “școală de acasă” la disciplina Tehnologia 
informației și a comunicațiilor pot formula concluziile care urmează. 

Mijloacele didactice sunt deosebit de importante și fiind o disciplină care dezvoltă competențe 
preponderent practice este deosebit de important contactul vizual permanent. Atunci când poți vedea 
oricând ecranul dispozitivului folosit de elev este mult mai ușor să îi orientezi activitatea de învățare, iar el 
capătă încredere în forțele proprii, pentru că se raportează foarte ușor și la ceilalți colegi. Putînd vizualiza 
oricând monitorul unui alt coleg utilizează la maxim învățarea prin descoperire. 

Ca și timp alocat, o activitate online durează mai mult decît dacă ar fi organizată față în față, deci nu 
putem parcurge toate conținuturile. Soluția la această problemă ar fi schimbarea programelor școlare, dacă 
se urmărește alternarea celor două forme de desfășurare a activității, schimbare care să vizeze eliminarea 
unor conținuturi dificil de abordat online. 

O altă dificultate întâlnită se referă la evaluare: este greu să evaluezi corect nivelul achizițiilor elevilor 
în urma unei activități desfășurate astfel și aproape imposibil pentru ei să se autoevalueze. În plus, am 
evaluat doar elevii care au ales să participe la aceste activități, neexistând obligativitate. Și atunci, la final, 
am avut suspiciunea că mediile lor nu reflectă fidel efortul pe care l-au depus, câtă vreme au existat elevi 
care nu au parcurs bună parte din conținuturi. 

Consider că activitățile desfășurate în acest mod, fără supravegherea și îndrumarea permanentă a 
profesorului, fără obligativitatea participării, constituie o soluție de compromis. Pentru a ajunge la un 
învățământ online de calitate e nevoie de o perioadă de pregătire prealabilă a tuturor echipamentelor 
necesare, a unei logistici clare și a tuturor participanților la acest proces. 
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TENISUL, SPORTUL EDUCAȚIE FĂRĂ GRANIȚE 

 
 PROF. DR. NICOLAE PASCU 

 
Nivelul actual al performanțelor sportive din tenis, pe plan naţional şi internațional, este o reflectare 

a metodologiei de pregătire care înglobează deopotrivă măiestria antrenorului în conducerea procesului de 
pregătire și excelenţa motrică a tenisului, care se concretizează în exploatarea capacității de performanță, 
vizibilă în amploarea competițiilor care se conturează tot mai frecvent ca adevărate spectacole. 

 Ca activitate sportivă de performanță, dar și ca preferință pentru timpul liber, tenisul cunoaște o 
expansiune dinamică în ultimul deceniu, aducând în prim plan îngemănarea dintre sport și artă. 

În ceea ce privește suportul bibliografic aflat la îndemâna specialiștilor, trebuie menționat faptul că 
aceștia benefiază de monografii și articole care privesc antrenamentul sportiv în ansamblu, însă fără prea 
multe resurse legate de specificitatea tenisului și de reperele metodice concrete, necesar a fi respectate în 
pregătirea tenisului de performanță.  

În stabilirea vârstei la care se face selecția în tenis trebuie avute în vedere procesele de creștere și 
dezvoltare a organismului copilului care manifestă o evoluție accelerată din toate punctele de vedere 
(biologic, motric, psihologic, social) și vârsta la care un tenismen de talie mondială obține cele mai bune 
performanțe. Ecartul dintre aceste două valori trebuie să permită antrenorului să eșaloneze conținuturile 
învățării și să stabilească stadiile antrenamentului sportiv care urmează a fi parcurse de tenismen, astfel 
încât să fie posibilă dezvoltarea și exploatarea aptitudinilor depistate inițial.  

 Aplicarea metodologiei de instruire după momentul selecției și instruirea de bază a copiilor se 
confruntă cu tendința de a identifica relaţia dintre efort fizic şi procesul de refacere într-o manieră cât mai 
obiectivă, prin utilizarea de echipamente de înaltă tehnolgie și prin creșterea accesului la centre și 
laboratoare specializate. De asemenea, antrenorii acordă o mai mare importanță antrenamentelor de tenis 
centrate pe eficiența acțiunilor și pe intensitatea efortului, comparativ cu practicile anterioare în care 
accentul era pus pe volumul exersării. Se consideră că înțelegerea mecanismului de bază al mișcării și 
interiorizarea gesturilor motrice specifice dansului, alături de dezvoltarea unui bun control neuromuscular 
constituie elementele cheie în atribuirea parametrilor externi și interni ai exersării, astfel încât densitatea 
motrică să fie una crescută, iar intensitatea solicitării să declanșeze procesele adaptative necesare actului 
motric 

Complexitatea solicitării specifice tenisului și evoluția galopantă a performanțelor înregistrate în 
competițiile de mare anvergură îi determină tot mai des pe specialiști să apeleze la echipe interdisciplinare 
pentru pregătirea sportivilor. Finețea reglajelor psihice, dificultatea menținerii proceselor adaptative și a 
refacerii după efort, acuratețea tehnicii solicită cel puțin interacțiunea dintre psiholog, medic, antrenor, 
metodist etc. Această tendință este sporadic pusă în practică la nivel național datorită costurilor ridicate ale 
serviciilor de acest gen, motiv pentru care antrenorul va juca mai multe roluri, în măsura în care prin 
competențele sale poate substitui laturi ale altor specializări.  

Cotа ridicаtă а performаnţelor, precum şi lărgireа bаzei de mаsă impun necesitаteа perfecţionării 
continue а metodelor şi mijloаcelor utilizаte în аtrаgereа, selecţiei, instruirii şi educаrii jucătorilor. 
Necesitаteа аsigurării continuităţii performаnţelor înаlte reclаmă continua perfecţionаre а procesului 
instructiv şi de educаţie, desfăşurаt în secţii şi lа loturile nаţionаle. Desigur că speciаliştii cаre аctiveаză lа 
unităţile de performаnţă аu moştenit o vаloroаsă experienţă, pe cаre аu perfecţionаt-o continuu. Cu toаte 
аcesteа, considerăm că netrаtаreа unitаră а tuturor аspectelor jocului şi lipsа unei fundаmentări ştiinţifice 
аu аtrаs după sine scădereа vаlorică а sportivilor chemаţi să reprezinte Româniа în competiţiile 
internаţionаle. Reаlizаreа obiectivului ce se аflă în fаţа tenisului românesc este condiţionаtă de 
perfecţionаreа cаlitаtivă şi cаntitаtivă а modului cum se formeаză şi se pregătesc sportivii. 
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ŞCOALA DE ACASA SAU SCOALA TRADITIONALA? 

 
PROF. ADRIANA PATRASCU,  

ŞCOALA GIMNAZIALA “TUDOR ARGHEZI”, NAVODARI 
 
Termenul de învăţământ on-line s-a implementat de câteva luni în România, din cauza pandemiei de 

coronavirus, de la mijlocul lunii martie, când am fost nevoiţi să facem cursurile on-line, iniţial, pentru a 
menţine legătura elevilor cu şcoala, apoi, ca alternativă a învăţământului tradiţional. 

Avantajele şcolii de acasă ? Eşti o persoană care se trezeşte devreme sau târziu? Dai randament mai 
bun dimineaţa sau după-amiaza? Acest gen de întrebare nu li s-a adresat elevilor niciodată la şcoala 
tradiţională. La şcoală trebuie urmat programul, orarul pe care profesorii l-au prestabilit.  

Şcoala on-line permite elevilor să-şi aleagă orele convenabile de studiu, în acord cu profesorul. 
Timpul se gestionează şi de către elevi. Se câştigă timp cu faptul că nu se mai deplasează nimeni, pe jos 
sau cu mijloc de transport, în cazul în care elevul locuieşte departe de şcoală. 

Totuşi, din practica mea de câteva luni de învăţământ on-line, am constatat că există anumite tipuri 
de copii, timizii, reticenţii, care au avut mult mai mult curaj de a răspunde la orele on-line decât la ora 
tradiţionlă. De multe ori ei se conectau primii, dădeau mereu răspunsuri, cu argumente, îşi făceau temele şi 
erau foarte serioşi. 

 În on-line ai posibilitatea să rămâi în pijama şi să-ţi faci lecţiile. Să înveţi într-un mediu familiar 
înseamnă lucrul cu uşurinţă, asta presupune că ai linişte şi nu te distrag ceilalţi, rumoarea care se formează 
în clasă, mai ales când se lucrează pe grupe. 

Mulţi elevi simt la şcoală presiunea de a arăta că sunt cei mai buni, sunt mereu în competiţie cu 
ceilalţi; această presiune se diminuează când se regăsesc singuri în faţa device-ului. 

Şcoala on-line presupune cheltuieli mult mai mici: profesori mai puţini, mai puţine cărţi, mai puţină 
investiţie în sala de clasă. 

Elevii pot lucra în ritmul propriu, un elev care e mai rapid nu e obligat să-şi aştepte colegii, sau un 
elev lent îşi face lecţiile în ritmul propriu, fără a fi inhibat de cel care a terminat înainte. 

Învăţarea la şcoala tradiţională presupune dimensiune socială. Unii elevi au nevoie de un profesor 
lângă ei pentru a avea certitudinea că execută corect sarcinile cerute. Profesorul îi poate ajuta înainte ca ei 
să-şi dea seama şi să descopere singuri greşeala. 

De mici, copiii au fost învăţaţi de părinţi să nu petreacă multe ore în faţa calculatorului, deoarece vor 
avea probleme cu ochii. E adevărat că şcoala on-line şi învăţarea pe calculator nu e metoda cea mai 
prietenoasă şi ergonomică. Aceasta poate cauza diminuarea vederii, cum s-a întâmplat în cazul meu şi al 
altor colegi profesori, dioptrii crescute, dureri mari de ceafă, de spate, de oase, coloană deformată a copiilor. 

Şcoala tradiţională oferă ocazia elevilor de a interacţiona, pofesorilor de a surprinde gestica, mimica, 
a cunoaşte copilul şi ca fiinţă socială, integrarea sa în colectivul respectiv, relaţiile cu colegii, reacţii în 
diverse circumstanţe; căldura cu care e primit elevul de către profesor, carisma acestuia, stilul vestimentar, 
îi face de multe ori pe elevi să iubească materia acelui profesor. 

Învăţarea on-line nu permite punerea în practică a lucrurilor învăţate, care trebuie experimentate. La 
limbi străine organizarea unui spectacol de poezie, cântece, în diferite limbi cu ocazia Zilei internaţionale 
a limbilor moderne europene sau a Zilei francofoniei. 

Această şcoală de acasă presupune autodisciplină, autoeducare şi voinţă. Nu este lângă copil un cadru 
didactic care să-l împingă de la spate să înveţe.  

Dacă copilul e în an terminal, clasa a VIII-a, sau clasa a XII-a, sigur că se va axa cu precădere pe 
materiile importante pentru examen şi va neglija în mare parte celelalte discipline. La limba franceză intrau 
la orele on-line aproape toţi, dar mai muncitori erau cei care doreau să-şi dea bilingvul la limba franceză. 
Elevii de la clasele a V-a şi a VI-a erau cei mai dornici şi nerăbdători să intre la orele on-line.  

Şi învăţământul on-line şi învăţământul tradiţional au plusurile şi minusurile lor. Foarte mult contează 
stilul de învăţare şi capacitatea de autodisciplină a fiecărui elev în parte. Poate că o combinaţie a celor două 
tipuri de învăţământ va da roade şi va ajuta elevii care au diferite stiluri de învăţare. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
 PROF. PATRASCU CORNELIA,  

G.P.N SMEENI, JUD.BUZAU  
 
 Învăţarea online poate fi definită, ca o formă de învăţământ, în care se prezintă copiilor un conţinut 

de instruire cu ajutorul internetului. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor în procesul de 
învăţare este posedarea unui calculator şi o conexiune la internet. Activitatile online desfasurate cu 
prescolarii, necesita un mare ajutor din partea parintilor, pentru ca acestia nu se pot descurca singuri. 
Folosirea platformelor online, oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre mulțumirea părinților. 
Feedback-ul apare în timp real , iar copilul își poate da seama ce greșește sau ce a realizat corect! Învățarea 
este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi sumative, calitative şi cantitative, 
realizate într-un mod placut .De aceea in aceasta perioada , mi-am propus activitati, pe care copiii sa le 
poata desfasura, cu materiale accesibile si la indemana oricui. Prin oferirea de informaţii într-un timp real, 
prin folosirea mijloacelor de evaluare specifice fiecărui domeniu şi accesul la resurse online pentru elevi, 
părinţi şi profesori în aceeaşi măsură, şcoala online va aduce îmbunătăţiri multiple şi substanţiale sistemului 
şi managementului educaţional, oferind beneficii vizibile. 

 O parte dintre acestea sunt reprezentate de înlesnirea şi îmbunătăţirea comunicării părinte – 
profesor/instituţie, elev – profesor, profesor – profesor, profesor – conducere şi profesor – părinte, de 
îmbunătăţirea fluxului informaţiei, a productivităţii şi a organizării, de centralizarea într-un mod mult mai 
facil şi facilitarea accesului atât părinţilor cât şi elevilor la multitudinea de date din procesul educaţional şi 
automatizarea proceselor de rutină. 

 Astfel, școala online va fi un sistem avansat, care prin intermediul aplicațiilor pe care le va îngloba, 
va cuprinde cele mai bune metode și practici folosite pentru obținerea rezultatelor performante, din 
diversele domenii de studiu ale instituțiilor educaționale. 

Dupa constatarile noastre, amandoua tipurile de activitati au impact puternic asupra grupului tinta: in 
primele activitati se simt liberi, sporeste consideratia de sine, isi valorifica la maxim potentialul creator.  

 In al doilea tip de activitati beneficiarii din grupul tinta isi pot arata creatiile, pot demonstra ca pot fi 
la nivelul celorlalti, isi sporesc increderea in propriile puteri. 

 Iata cateva exemple de bune practici la nivel de gradinita, grupa mare. 
 
PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” 
PROIECT TEMATIC: ,, File din povestea primaverii’’ 
TEMA SAPTAMANII: ,, Gaze , flori mii de culori’’ 
GRUPA: Mare B 
EDUCATOARE: Patrascu Cornelia 
 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitatea metodică Semnătura 

educatoarei 
 
 
 
 
22.04 
2020 

 
1.Gaze si flori 
(DS+DEC+DLC) 
 
2.Joc muzical 
,,Culorile” 

 
-sa observe gazele si 
florile din imaginele 
postate de 
educatoare pe grup 
 
-sa asculte povestea 
video 
-sa deseneze florile 
si insectele de pe fisa 
. 

 -Întocmirea planificării pentru activităţi 
-Consultarea unor surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor 
 - imagini screenshot 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jERZKz_OZow 
 

 
Patrascu  
Cornelia 
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- să asocieze 
mișcările sugerate de 
textul cântecului.. 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
23.042020 1 ,,.Furnicuta 

harnicuta’’ 
(DLC+DEC+DS) 
 
 2.Moment 
distractiv: 
 ,,Prindem 
fluturi’’  
 

- sa memoreze poezia 
postata de educatoare 
pe grup  
 
-Sa picteze furnicuta 
/buburuza (la 
alegere) 
 
-Sa numere in 
limitele 1-10, apoi sa 
efectueze operatii de 
adunare cu o unitate 
si compunere de 
probleme 
 
-Sa participe la joc , 
alergand dupa fluturi 
prin natura 

 
-Întocmirea planificării pentru activităţi. 
 
 - imagine cu poezia scrisa de educatoare pe grupul 
de facebook 
 
-Consultarea unor surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor 
 

 
 
 
 
Patrascu 
Cornelia 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
24.042020  

1.Flutursi si 
floricele! 
 
(DEC+DS+DOS) 
 
2.Moment de 
miscare: 
 ,,Cantecul 
culorilor’’ 

-Sa audieze cantecul 
postat de educatoare 
pe grup 
  
-sa aseze jetoanele cu 
fluturasi , 
reprezentand vecii 
cifrelor 
 
-sa urmareasca 
miscarile, sugerate de 
textul cantecului, 
postat pe grup 
 
-Sa realizeze o 
macheta cu materiale 
din natura 

  
 Intocmirea planificarii 
  
  
 
 
-Consultarea unor surse online în vederea stabilirii 
celor mai eficiente mijloace de îndeplinire a 
sarcinilor 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20 
https://www.youtube.com/watch?v=jERZKz_OZow 
 

 
 
 
 
 
 
 Patrascu 
 Cornelia 
 
 
 
 

TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
 ”    
TURA I 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
     
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
Comunicare cu parintii telefonic, pe grupul de facebook al grupei https://www.facebook.com/grupafloricelelor.smeeni 
Link-uri trimise: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio 
https://tra-la-la.ro/cantece tra-la-la 
https://www.youtube.com/watch?v=3dvOdSF4lg0 
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 ACTIVITĂȚILE ON-LINE CU PREŞCOLARII 

 

EDUCATOARE: PATRAȘCU GEANINA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ”ALEXANDRU PIRU” MARGINENI, BACAU 
 

 Activităṭile on-line din această perioadă au fost realizate într-un mod placut copiilor dar ṣi părinṭilor, 

uṣor de lucrat ṭinând cont ṣi de timpul adulților ṣi de disponibilitatea acestora.  

Unitatea școlară : Gradinita cu PP Barați, Şcoala Gimnazială ”Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

Grupa: Mijlocie 

Tema anuală: Ce şi cum vreau să fiu?  

Tema săptămânală: ”Altora de folos!”  

Resurse utilizate: platformă/ aplicaţie : 

1.Grupul de Whats-up al parinṭilor 

2.Diverse resurse web : Youtube, www.jocuri distractive.ro, pinterest; 

3.Discuṭii telefonice 

Folosind mijloacele de mai sus am comunicat părinṭilor sarcinile de lucru, modalitatea de rezolvare 

dar ṣi indicaṭiile corespunzătoare. 

Numarul de copii implicaṭi în activităṭile de predare-evaluare on-line :12 

Modalitatea de feedback din partea copiilor : fotografii, filmuleṭe ṣi fise de lucru rezolvate trimise 

pe grupul de Whats-up.  

Activităṭile au fost realizate din domeniile : DS, DEC, DLC, DPM, DOS: 

1.Cunoasterea mediului-Ce lucreaza fiecare ? ; 

2.Jocuri distractive :Sari minge sari! Mingea in gaură ! ; 

3.Constructii :Blocuri, grădinița noastra !-lego; 

4.Educarea limbajului-Prezinta meseria preferata si obiectele necesare !-joc didactic 

5.Educatie muzicala-Brutarii/cântec 

6.Jocuri de miscare-Cursa campionilor ! Cursa in saci !; 

7.Joc de rol :De-a magazinul, De-a grădinița; 

8.Activitate matematică - ”Rezolvă corect” - fisa de lucru! 

9.Activitate practică :La manichiură - aplicatie  

10.Ghicitori pentru isteti 

11.Jocuri de masă-puzzle la alegere 

12. Educarea limbajului-lectura dupa imagini ” Meseria bratara de aur! ,, /  

Educatie plastica –picture”Obiecte și meserii” 

13.Jocuri:Gradinarul uda florile!, Papucii uriasi ! 
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14.Cunoasterea mediului- fisa de lucru ”Meserii” 

15.Educatie fizica-Activitati de motricitate 

16.Activități fără ecran pentru invățarea de acasă. 

Concluzii  

• Activitățile au stârnit curiozitatea copiilor, dar și a părinților; 

• Dorința de implicare; 

• Descoperirea de lucruri noi cu ajutorul părinților ṣi fraṭilor mai mari; 

• Manifestarea dorinței de lucru în această manieră. 
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,,O ȘCOALA ALTFEL!” 

 

ED. PATRICHE CRISTINA 

GRADINIȚA NR. 56, GALAȚI 
 

Activitatea din grădiniță este în mare măsură marcată de practici cu caracter rutinier și repetitiv, care 

se împletesc strâns cu practicile pedagogice și care constituie un cadru de desfășurare a activităților propriu-

zise de învățare din grădiniță. Începând cu primirea copiilor, întâlnirea de dimineață, apelul și până la 

organizarea gustării, mersul la toaletă etc., aceste practici asigură tranziția de la un loc la altul, circulația 

copiilor, legatura între activități.  

Anul acesta, în schimb, situația a fost cu totul alta. Pandemia ne-a schimbat total rutina și modul de 

desfășurare al activităților. Pentru mine, modul de abordare online al activităților nu a fost o mare provocare. 

Am început activitățile online imediat când ni s-a spus sa stăm acasă. La început am comunicat cu părinții 

prin intermediul unui grup privat pe rețeaua de socializare Facebook. Tot ceea ce aveam planificat cu piticii 

mei (învățământ preșcolar), le postam părinților pe grup. Neștiind cât timp vom sta acasă, totul a fost ca și 

o joacă la început, atât pentru mine, cât și pentru părinți.  

Având în fiecare săptămână câte o temă diferită, a fost provocator să găsesc activități și materiale la 

îndemâna parinților și a celor mici. Prin aplicația Zoom, ne întâlneam zilnic pe platformă și desfașuram 

activitățile. Pentru cadrul didactic, este un factor de stres în plus. Trebuie să avem grijă ca activitățile 

propuse să fie interactive și să captăm atenția celor mici, evitând monotonia, astfel la finalul activităților să 

ne atingem scopul propus, având un feedback pozitiv.  

Prin intermediul platformelor online am reușit să socializăm, să ascultăm povești, să învățăm cântece, 

să facem gimnastică, să numărăm, să citim după imagini, să pictăm, să modelam și multe alte lucruri 

interesante. Am realizat chiar și câteva experimente în cadrul cărora preșcolarii au fost foarte încântați. 

În primele săptămâni, am avut o relație foarte apropiată cu cei mici și cu părinții, apoi rata de activitate 

și feekback a mai scăzut, aceștia și-au pierdut interesul de participare zilnică, ajungând sa fie prezenți doar 

20% din efectivul clasei. Fiind în învățământul preșcolar, au considerat că unele activități nu sunt necesare 

pentru cei mici. Unii părinți mai aveau și câte un copil la școală și nu au făcut față ambelor activități, punând 

școala pe primul loc. 

Consider că activitățile online în cadrul învățământului preșcolar nu sunt tratate de către părinți la 

același nivel cu cel al școlii. Știind că acestea nu sunt obligatorii, majoritatea au considerat că neparticiparea 

nu afectează cu nimic copilul și că acesta nu are nimic de pierdut. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA” ROMAN, NEAMȚ 

PROF. ÎNV. PRIMAR MAFTEI PAULA- ELENA 
 
 Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. Noile tehnologii 

oferă o gamă variată de aplicații, metodele convenționale de predare având din ce în ce mai mult o 
alternativă viabilă. Aplicațiile Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel cei care învață pot 
accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. Dezvoltarea tehnologiei informației și 
comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de a învăța. Astfel putem observa că ne îndreptăm spre 
o revoluție în educație; rolul actual al profesorului, acela de intermediar al cunoașterii, își pierde mult din 
pregnanță. Învățarea este orientată către persoană, permițând elevilor să-și aleagă conținutul și 
instrumentele corespunzatoare propriilor interese. 

 Modul de învățare tradițional a devenit greu de gestionat în comparație cu învățamantul bazat pe 
resursele Web. Putem spune ca acest tip de resurse reprezintă de fapt noile cărți ale epocii moderne. 

Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care facilitează procesul de predare/ învățare și nu 
numai. Web-ul asigură elevilor un pachet variat de informații științifice fiind incluse în baze de date, 
biblioteci online, etc. Atât profesorii cât și elevii pot schimba idei, opinii, prin intermediul e-mailului, chat-
ului sau site-uri de socializare. Aceștia pot organiza excursii virtuale în muzee de artă sau știința, în centrele 
de cercetare, locuri mai greu accesibile elevilor. De asemenea, elevii pot publica proiecte, lucrări online 
acestea fiind vizualizate și evaluate fie de cadrele didactice, fie de colegi. Clasa este acum un mediu virtual 
de învățare iar aceasta nu mai este determinată de timp și spatiu. Lecțiile on-line pot prezenta același 
conținut și pot fi dezbătute la fel ca și lecțiile „convenționale”. Avantajul este însă faptul că aceste lecții pot 
fi accesate oricând și oriunde. În condițiile unei motivații suficiente, orice elev care are acces la un 
calculator poate obține o educație cel puțin egală cu unul care beneficiaza de un program tradițional. 

 Învățământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje față de învățământul tradițional. 
Cursanții își pot alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile interese și pot accesa informațiile 
la propriul nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sala de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii 
pot accelera procesul de învățare sau îl pot incetini. De asemenea acest tip de învățare permite atât elevilor 
cât și profesorilor să interacționeze într-o comunitate on-line fără a fi prezenți în același loc sau timp. Elevii 
au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție fără a mai fi implicați emoțional. 
Spre exemplu într-o discuție on-line, elevii introvertiți tind să fie mai activi din mai multe motive. În mediul 
virtual, inhibiția cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea 
cognitivă, pentru adaptarea, corectarea și prezentarea ideilor fără distractori din afară. Ei nu trebuie să 
concureze cu extravertiții din punct de vedere emoțional, care tind să domine sala de clasă într-un timp 
relativ scurt. Acest tip de învățământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-
uri externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio și video în clasa sa virtuală. Astfel elevul devine 
un „căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970). 

 CBT (Computer Based Training) sau educația cu ajutorul calculatorului este mult mai eficientă decât 
modalitatea clasică de predare, elevii având acces la mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu spre 
deosebire de metodele tradiționale de predare în care aveam prezentă doar opinia profesorului de curs. Fără 
indoiala accesul factorilor implicați în activitatea educațională la resursele web cresc calitatea procesului 
de învățământ. Internetul este aproape indispensabil atât pentru elevi cât și pentru profesori. Acesta 
îmbunătățește procesul de predare-învățare, ajută la transmiterea informațiilor de către profesori și la 
asimilarea acestora de către elevi.Cele mai populare aplicații utilizate în acest domeniu sunt cele de desen 

 

713



sau prezentare, organizare, calcul tabelar, navigare pe web, aplicații de pregătire pe computer, e-mail, site-
uri de socializare.Studiile realizate în ultimii cinci ani in și analizele OECD la nivel global demonstrează 
ca utilizarea TIC în educație contribuie într-o mare măsură la îmbunătățirea rezultatelor acestora. Cu toate 
acestea, mulți profesori, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o reticență generală față de 
noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor și stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, Internetului 
și tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 
• a se informa, documenta și extrage informatii utile dezvoltării lor profesionale 
• a vizita site-ul ministerului, inspectoratului pentru a fi la curent cu noile programe scolare și cu 

programele în derulare la care pot participa; de asemenea, pot accesa forumuri dedicate cadrelor didactice 
și pot comunica cu colegi din alte școli pe teme de interes comun 

• a accesa informații de pe site-uri de tip wiki(exerciții de auto-evaluare/ teste) 
• a declanșa desfășurarea unor activități/aplicații 
• a crea o biblioteca on-line, etc. 
 În același timp însă, resursele Web pot influența învățământul într-un mod negativ. În contextul 

actual, educația on-line este egală cu postarea cursurilor pe o platformă de specialitate. Desigur că acest 
lucru este absolut util, dar de multe ori informațiile nu mai sunt asimilate de către elevi așa cum ar fi trebuit 
să fie. 

Cele mai utilizate instrumente Web in educatie : 
• E-mailul -face conexiunea între două sau mai multe persoane care au o adresa de e-mail. De 

asemenea prin intermediul acestui instrument se poate trimite același mesaj(mail) către mai multe persoane, 
în același timp, făra a mai fi necesară duplicarea acestuia. Grupurile sunt un alt motiv pentru folosire e-
mailului. Acestea oferă posibilitatea susținerii unei discuții cu un grup de persoane prin e-mail, cu condiția 
ca toți aceștia să aibă o adresă de e-mail, prin care să poată fi contactați. 

• Forumuri de discuții -oferă posibilitatea de interacționare, discuții și schimb de experiență cu ceilalți 
utilizatori fără a fi necesar ca aceștia să fie conectați sau să se afle în același timp și în același loc cu tine. 

• Chat-ul-oferă posibilitatea de a discuta cu oricine se află conectat la rețea în același timp, și care 
folosește acelasi program. Este similar cu o conversație telefonică, folosind, însă, tastatura. 

• Video conferințe – pentru comunicarea prin intermediul camerei web la distanță( ZOOM, SKYPE). 
• Wiki-uri. Sunt reprezentate prin colecții de pagini Web proiectat pentru a permite oricui accesul 

liber pentru a adăuga sau schimba conținutul, utilizând un limbaj de marcare simplificat. 
• Bloguri si microbloguri. Un blog este un site Web, menținut în mod obișnuit de către o singură 

persoană, companii sau alte instituții, cum ar fi cele educaționale, conținând intrări și comentarii. Intrările 
sunt descrieri ale unor evenimente, incluzând text și alte materiale, așa cum sunt imaginile și secvențele 
video. 

• Rețele sociale (social networks). Este un software pentru creearea online a unor rețele sociale pentru 
comunități care au activități comune pe Web sau sunt interesați în exploatarea intereselor și activitățile 
altora. 

• Servicii pentru partajarea conținutului grafic (photo sharing). Este un serviciu pentru găzduirea 
imaginilor, numit de asemenea serviciu de partajare de imagini. Acesta permite utilizatorilor să încarce 
imagini pe un site Web. 

• Servicii pentru partajarea conținutului audio/video (video sharing). Este un serviciu Web de 
găzduire video și permite indivizilor să incarce videoclipuri pe un site Web. Serviciul poate stoca 
videoclipul pe serverul sau și îl va afișa într-un format care să permită și altor vizitatori să îl vizioneze. 

• Servicii pentru partajarea prezentărilor. Ca și alte servicii de tip social sharing, utilizatorii pot 
adăuga conținut (powerpoint), marcaje și comentarii. 
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 Putem spune despre aceste instrumente că au un rol foarte important pentru cadrele didactice, acestea 
având posibilitatea să: coordoneze o conferință, un proiect sau un colocviu, să realizeze prezentări, să 
gestioneze documentele unei clase/ grup, să creeze un spațiu de dezbateri și discuții pentru membrii unei 
clase/ grup sau să colecteze date. Deși învățământul prin intermediul resursele web prezintă numeroase 
avantaje față de învățământul tradițional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt 
cele mai eficiente. Este evident faptul că numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune în 
contextul situației generate de COVID-19 și totodată calitatea învățământului va cunoaște modificări. 
Putem remarca de asemenea valențele benefice pe care internetul le are în predarea, învățarea sau evaluarea 
disciplinelor școlare și faptul că nu mai există multe domenii în care resursele web să nu joace un rol 
fundamental în rezolvarea problemelor curente. Învățământul de tip e-learning câștigă teren în fața celui 
tradițional iar elevii aproape că asociază internetul cu un veritabil profesor. 
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ȊNVǍȚAREA TRADIȚIONALǍ VERSUS ȊNVǍȚAREA ONLINE: 
 DIFERENȚE, AVANTAJE ṢI DEZAVANTAJE 

 
PROF. PǍUNESCU CRISTINA-MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC <HORIA VINTILǍ> SEGARCEA 
 
In urma experienței acumulatǎ ȋn cei 31 ani de predare tradiționalǎ ṣi ultimele luni de predare online, 

am ȋncercat sǎ fac o analizǎ su cintǎ a ȋnvǎțǎmȃntului traditional ṣi on –line. 
 Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții ṣi tinerii adolescenți care 

ȋncǎ nu s-au alǎturat forței de muncǎ. 
 Participarea frecventǎ la cursuri ȋi ajutǎ sǎ interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, sǎ fie mai 

bine disciplinați, sǎ urmeze un program regulat ṣi sǎ-ṣi ȋmbunǎtǎțeascǎ aptitudinea fizicǎ ṣi vigilența 
mentalǎ. 

 Ȋnvǎțarea ȋn clasǎ ȋi ajutǎ pe elevi ṣi pe profesori sǎ se cunoascǎ mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor sǎ cunoascǎ elevii ṣi sǎ evalueze mai bine punctele forte ṣi punctele slabe, sǎ acționeze ca 
mentori ṣi sǎ ghideze studenții ȋn posibilitǎțile lor de carierǎ. 

 Ȋntr-o clasǎ tradiționalǎ, elevii pot sǎ-ṣi ȋmpǎrtǎṣeascǎ ȋn mod direct opiniile ṣi sǎ-ṣi clarifice propriile 
ȋntrebǎri cu profesorul, obținându-ṣi astfel rǎspunsurile imediat. 

 De asemenea, ȋnvǎțarea ȋn clasǎ este mai utilǎ datoritǎ unei interacțiuni continue ȋntre elevi ṣi 
profesori, deoarece ȋi ajutǎ pe elevi sǎ scape de temerile lor .  

Ce argumente pro și contra au învățământul la distanță? Ar trebui să alegem acest model de 
formare în raport cu predarea tradițională? 

Să începem cu punctele forte ale educației online . 
- Flexibilitatea timpului- Deși unii studenți online trebuie să se conecteze la calculatoarele sau alte 

dispozitive la anumite momente pentru a comunica cu profesorul, pentru a efectua evaluări sau pentru a 
viziona conferințe video, acest lucru nu este obișnuit. Instruirea online oferă o oportunitate excelentă de a 
studia în orice moment al zilei, chiar și la momente neconvenționale (de exemplu, în zori). 

- Ușurința de acces fără deplasare- presupune o economie la transport și, în plus, este ideal pentru 
zilele de ploaie și frig în care este preferabil sǎ nu plece de acasă. 

- O gamă largă de cursuri pentru toate specializǎrile si disciplinele - Formarea online este la ordinea 
zilei. Companiile o folosesc pentru a-și instrui angajații, iar mulți studenți postuniversitari se înscriu în 
cursuri de specializare, cursuri postuniversitare și chiar diplome de master. Acest tip de formare este ideal 
pentru cei care lucrează și doresc să continue să dobândească cunoștințe în specialitatea lor . 

- Actualizarea continuǎ a conținutului-Instruirea online vă permite să actualizați conținutul în 
orice moment al zilei . Este un instrument ideal atât pentru elevi, cât și pentru profesori. 

- Auto-direcție și contact în timp real- Prin urmare, este un instrument care permite comunicarea 
fluentă și ajută la conectarea cu cadrele didactice imediat.  

- Este de obicei mai ieftin- Întrucât formarea online permite înscrierea a mai mulți studenți și nu 
implică cheltuieli în instalații, Este de obicei mai ieftină decât formarea față-în-față .  

- Este independent de locație- Probabil cel mai important avantaj al formării online este acela 
facilitează accesul la studiu de oriunde din lume . 

Dezavantajele formării online: 
- Necesită auto-motivare și auto-disciplină -Instruirea online are multe avantaje, după cum am văzut, 

dar necesită un grad ridicat de motivare și auto-disciplină. Poate fi mai dificil pentru anumiți indivizi să 
urmeze urmele întregului curs în această modalitate. În schimb, alți oameni se bucură de acest tip de studiu 
fără probleme. 

- Poate fi impersonal (interacțiune socială limitată)- Nu frecventarea clasei poate fi un mare avantaj 
în multe cazuri, Însă formarea online poate deveni impersonală și poate fi o limitare a interacțiunii 
sociale 

- Eroare la nivel tehnic- Progresele tehnologice au ajutat mulți studenți să se conecteze de oriunde: 
cantina, biblioteca sau tren. Dar, uneori, este posibil ca mijloacele tehnologice să nu reușească, ceea ce 
face dificilă îndeplinirea sarcinilor .  
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- Cerințe tehnologice- Prin urmare, formarea online necesită un computer, o conexiune la internet 
și, în multe cazuri, software actualizat . Din păcate, nu toți elevii au aceste cerințe, ceea ce poate 
reprezenta o problemă pentru experiența lor educațională. În plus, acest lucru poate implica un cost 
economic suplimentar în anumite situații. 

- Dificultatea de a practica-Instruirea online poate fi o problemă pentru sarcinile practice, în special 
pentru cele care necesită o muncă în grup. De exemplu, dacă un student studiază un curs de pregătire 
sportivă, este posibil să nu aibă acces la cunoștințele sale. 

- Dificultăți în evaluări -Instruire online poate împiedica profesorii să controleze evaluările. Acest 
lucru este deosebit de important pentru educația formală. 

- Stigma socială - Chiar dacă predarea online a câștigat credibilitate în ultimii ani, unii oameni tind 
să subestimeze acest mod de formare. Există o credință greșită că educația online este mai ușoară decât 
educația față în față, iar unii antreprenori nu pot lua în serios acest tip de curs sau diplomă. Cu toate acestea, 
există tot mai multe centre educaționale (inclusiv universități de prestigiu) care oferă educație online de 
calitate. 
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ŞCOALA ONLINE – O ADEVARATA PROVOCARE 

 
PROF. INV. PRIMAR PAVAL MONALISA-DELIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „GEORGE CALINESCU” ONESTI 
 
 Odată cu instaurarea stării de urgenţă în România, ca urmare a pandemiei COVID-19, a avut loc un 

experiment social în domeniul educaţiei. Elevii şi profesorii, timp de trei luni de zile şi-au mutat activitatea 
în mediul online, învăţând să utilizeze platforme educaţionale pentu a comunica şi a desfăşura procesul 
instructiv-educativ. 

 Avantaje ale învăţării online şi ale utilizării platformelor educaţionale: 
- atât elevii, cât şi profesorii s-au adaptat rapid la noul mod de învăţare, de comunicare; 
- părinţii s-au implicat mai mult în activitatea didactică, au reuşit să urmărească mai bine progresul 

copiilor, au putut să evalueze mai bine activităţile în care s-au implicat elevii; 
- elevii au beneficiat de mult mai multe animaţii educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciţii 

de antrenare a Inteligenţei Emaţionale etc.; 
- lecţiile virtuale şi jocurile educaţionale au oferit copiilor o vedere realistă asupra materiei 

predate/repetate sau asupra activităţilor intreprinse; 
- elevii au avut posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic şi formator de oriunde şi oricând, 

utilizând dispozitivele pe care le deţin; 
- testele online au făcut ca în timp real copilul să îşi poată da seama ce a greşit sau ce a realizat 

corect; 
- învăţarea a fost realizată într-un mod activ şi a permis evaluări formative şi sumative, calitative şi 

cantitative, realizate pe înţelesul şi placul copiilor. 
 Printre impedimentele învăţăţării online se numără: 
- lipsa dispozitivelor mobile (laptop, tabletă PC, smartphone); 
- lipsa conexiunii la Internet;  
- lipsa cunoştinţelor tehnice ale profesorilor, părinţilor sau elevilor; 
- lipsa obişnuinţei elevilor de a învăţa cu ajutorul noilor tehnologii; 
- lipsa suportului pedagogic pentru ca profesorii să realizeze activităţi de învăţare suficient de 

eficiente şi/sau atractive pentru toţi elevii; 
- lipsa comunicării autentice şi a interacţiunii dintre colegi sau dintre profesor şi elevi; 
- lipsa unui program de învăţare al elevilor bine structurat; 
- lipsa de interes a unor elevi asupra învăţării; 
- lipsa instrumentelor profesorilor pentru gestionarea clasei; 
- lipsa sprijinului personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învăţare; 
- lipsa explicaţiilor suplimentare pentru înţelegerea conceptelor, fenomenelor. 
Împreună cu elevii clasei a III a B am desfăşurat în această perioadă activităţi online utilizând 

platformele educaţionale: Google Classroom, Kinderpedia şi Kidibot. Am realizat videoconferinţe pe Zoom 
sau pe Meet. Pentru o comunicare mai bună cu elevii am utilizat şi aplicaţia WhatsApp unde am realizat 
grupul clasei. Cu părinţii am comunicat pe grupul realizat pe Faceebook încă de la clasa pregătitoare, dar 
am avut întâlniri şi pe Zoom sau Meet. 

Exemplu de activitate online: 
Disciplina: Ştiinţe ale naturii 
Tema: Recapitulare – Corpuri 
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 
 Pe platforma Google Classroom am postat tema care avea următoarele sarcini: 
1. Repetă noţiunile însuşite în această unitate, utilizând manualul/manualul digital de la p. 26 până la 

p. 33 şi fişele de învăţare postate la fiecare lecţie. 
2. Pentru recapitularea noţiunilor utilizează şi schema de recapitulare ataşată. 
3. Rezolvă sarcinile din auxiliar p. 60, 61. 
4. Urmăreşte prezentarea PowerPoint Recapitulare - Corpuri. 
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 Acestei teme i-am ataşat linkul de la manualul digital de Ştiinţe ale naturii, clasa a III a, partea a II 
a,(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-
a/Stiinte%20ale%20naturii/ART/Partea%20II/#book/part2), schema de recapitulare, imaginile cu paginile 
din auxiliar ce trebuie lucrate, precum şi prezentarea PowerPoint. Astfel elevii au avut acces rapid la toate 
informaţiile de care aveau nevoie pentru a recapitula noţiunile însuşite în cadrul unităţii de învăţare Corpuri. 

 La întâlnirea cu elevii de pe Meet, le-am explicat sarcinile de la tema postată, am recapitulat 
împreună cunoştinţele însuşite în această uitate folosind scema de recapitulare şi am prezentat materialul 
PowerPoint. Paginile din auxiliar, au rămas să fie lucrate individual de elevi până la următoarea oră online 
de ştiinţe ale naturii. 

 Imagini de la activitate: 
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ȘCOALA DE ACASA 

 

PROF. PAVEL CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 TG. OCNA 

JUDEȚUL BACAU 
 

 Școala acasă sau ”homeschool” este un curent în educație practicat în multe țări ale lumii, precum: 

Franța, Austria, Marea Britanie, Italia, Norvegia, Slovenia, Portugalia, Ucraina, Belgia, Irlanda, Ungaria, 

Rusia, Polonia, Cehia. În aceste țări școala acasă este legală, iar gradul de control guvernamental este variat. 

De exemplu, în Marea Britanie copiii nu trebuie să se înscrie la nicio școală, să urmeze curriculum-ul 

national, să treacă anumite examene sau să raporteze autorităților. În țara vecină, Ungaria, copiii trebuie să 

parcurgă curriculum-ul național și să susțină două examene pe an. La polul opus este Ucraina, unde regulile 

impuse de autorități sunt copleșitoare. 

 Acest curent în educație este prezent de câțiva ani și la noi în țară. Părinții aleg această alternativă 

deoarece consideră că școala tradițională nu se potrivește nevoilor copilului lor și doresc să preia 

responsabilitatea educării acestuia. Părinții care aleg școala acasă sunt conștienți că nu este ușor nici pentru 

ei, dar nici pentru copil, dar consideră că rezultatele pe termen lung merită investiția. 

 Prin școala acasă se pune accent pe pregătirea copilului pentru viață, informarea lui, dobândirea de 

abilități pentru viața de zi cu zi; pregătire ce se realizează într-un cadru intim, sigur, confortabil și cu 

libertatea alegerii unui program după preferințe sau nevoi. 

 În contextual actual, atât noi profesorii cât și elevii și părinții a trebuit să ne adaptăm școlii din mediul 

online, mai ales că nu prea știam ce și cum o să se realizeze. În această perioadă comunicarea cu părinții, 

cel puțin în ceea ce mă privește, aș putea spune că a fost mult peste cea de dinainte de pandemie, deoarece, 

dacă înainte erau părinți care nu prea erau interesați de activitatea școlară a copilului lor, în cele trei luni de 

școală online am comunicat săptămânal, cu unii chiar de mai multe ori pe săptămână. 

 De aceea, subliniez încă o dată rolul părinților în implicarea educării copiilor alături de profesor. În 

tot acest timp părinții au fost doar facilitatori, deoarece au pus la dispoziția copilului lor tehnologia de care 

aveau nevoie pentru a parcurge orele online. La început s-au implicat mai mult, ca mai apoi să devină o 

simplă prezență ce oferă încurajare și supraveghere. Pot spune că, unii copii chiar au petrecut timp de 

calitate cu părinții lor care s-au implicat activ în toate provocările din această perioadă a școlii online. 

 Pentru noi, profesorii, școala online a venit cu și mai multe provocări și întrebări. Acesta se dorește 

a fi viitorul? Se mai dorește formarea de oameni care să modeleze copilul pentru a face față provocărilor 

unei societăți într-o continuă schimbare? Nu știm ce va fi, dar cert este că noi, cadrele didactice vom 
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continua să formăm tineri capabili de realizări pe care, noi nu am reușit să le facem, nu din neștiință sau din 

nepăsare, ci din speranța că lucrurile se vor așeza așa cum trebuie. 

 Adaptarea la mediul online nu a fost ușoară, dar nici imposibilă. Ne-am trezit deodată singuri și 

fiecare dintre noi a trebuit să facă ca lucrurile să funcționeze, iar copiii noștri, ai tuturor, să nu aibă prea 

mult de suferit. Așa că ne-am înarmat cu foarte multă răbdare, am astupat urechile la lucrurile rele spuse la 

adresa noastră de societatea în care trăim și ne-am apucat de treabă. Pe măsură ce am desfășurat lecțiile 

online, ne-am ocupat și de dezvoltarea noastră personală. Am participat la numeroase webinarii și cursuri 

care să ne ajute să continuăm educarea și instruirea elevilor. Am învățat să folosim , atât noi cât și elevii, 

platforme precum: Zoom, Adservio, Google meet, Google classroom. Am căutat metode și tehnici de lucru 

specifice mediului online. Am folosit poveștile și jocurile pentru a capta și menține atenția elevilor. Ce mai, 

am folosit chiar strategii de marketing în vânzări pentru a ”captiva elevii mai ceva ca în sala de clasă” cum 

au spus cei din echipa SELLification, care de altfel au și scris o carte inspirată din perioada actuală și au 

fost receptivi la temerile și provocările profesorilor. 

 Nu spun că școala de acasă este un lucru rău, dar nu este soluția la problemele cu care se confruntă 

educația de la noi din țară. Important este că, cu toții, elevi, părinți, profesori am făcut față provocărilor din 

mediul online și am înțeles că doar împreună putem educa și instrui copiii aceștia minunați pe care îi avem.  
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SISTEMUL EDUCAȚIONAL FINLANDEZ 

 
PEIA CODRUȚA 

GRADINIȚA CU PP NR.4 CARANSEBEȘ 
 
Finlanda are unul dintre celee mai ridicat nivele de trai din lume și cel mai evaluat sistem educativ. 

Finlanda atrage atenția lumii atunci când se constată că elevii săi obțin constant poziții de top la testele 
PISA – teste internaționale menite să verifice nu atât cunoștințele tinerilor, cât mai ales modul cum aceștia 
gândesc.  

 Cum se face că finlandezii se plasează consecvent pe primele locuri la testările educaţionale 
internaţionale? Nu este de mirare. Sunt mai multe explicații pentru aceste performanțe. 

 Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, filosoful finlandez John Vilheln Snellman mobiliza masele în 
jurul unei idei că numai educația poate duce la bunăstare și punea bazele a ceea ce avea să devină cel mai 
performant sistem educațional din lume. Ideile acestuia au prins rapid și populația finlandeză a început să 
investească, mai întâi efort și apoi bani în educație. În prezent, învățământului îi revine nu mai puțin de 
14% din bugetul de stat. 

 Secretul stă în importantele reforme educaționale, implementate în urmă cu 40 de ani. Guvernul a 
hotărât să „reseteze” sistemul și să abordeze o altă direcție, dedicând astfel fonduri importante educației, 
cercetării și tehnologiei. Atunci a fost adoptat un nou sistem educațional. Iar acest sistem se referă de fapt 
la egalitate de șanse pentru toți copiii, indiferent de mediul socio-economic din care aceștia provin. 
Conceptul este „peruskoulu” și el desemnează o școală „comprehensivă” pentru toți elevii între 7 și 16 ani. 

 Primul lucru care s-a decis a fost ca școala elementară să fie formată din nouă clase. Este o școală 
finanțată de stat și care oferă tuturor copiilor educație gratuită, o școală obligatorie și disponibilă pentru 
toți, dar și o școală fără examene de admitere și fără taxe. Sistemul este unul egalitarist, oferind şanse egale 
pentru oricine, indiferent de mediul socio-economic din care provin, sau de zona în care locuiesc, au același 
potențial de a învăța și trebuie să aibă aceleași șanse la o educație de calitate. În Finlanda nu există școli 
mai bune și școli mai proaste. Nu există învățământ privat. Întregul sistem universitar este de stat. Sunt 
permise liceele private, dar perceperea de taxe de studiu este interzisă. 

 Această țară consideră pur și simplu că absolut toți copiii trebuie să beneficieze de același tratament. 
Copiii cu dizabilități învață în școlile normale. Copiii cu cerințe educaționale speciale nu studiază la 
domiciliu, nu sunt excluși sau izolați în școli speciale, ci participă la ore în clase normale, indiferent de tipul 
de handicap. 

 „Politicile educaționale în majoritatea țărilor lumii merg pe ideea de a identifica elevii cei mai buni, 
de a alege vârfurile, în timp ce ceilalți elevi sunt lăsați deoparte”, spune Pasi Sahlberg, un educator celebru 
în Finlanda. „Noi nu suntem așa, noi mergem pe cooperare, nu pe competiție. Dacă e să ne întrecem cu 
cineva, atunci tot ce putem spune e că vrem să fim mai buni decât suedezii. Pentru noi asta e suficient.” 

 Școala pune preț pe calitatea profesorilor, investind doar în cei care realizează performanțe. Calitatea 
profesorilor finlandezi este, pur și simplu, exemplară. În Finlanda trebuie să ai facultate ca să predai la 
grădiniţă şi masterat ca să predai la şcoală. Astfel, legea impune fiecărui cadru didactic să aibă la bază cinci 
ani de facultate și un masterat în pedagogie. Poziția de profesor este drept una cu o mare responsabilitate 
și, în consecință, nu oricine poate intra în sistem.  

 În Finlanda este mai ușor să devii medic sau avocat decât profesor. 
Salariile pe care le primesc sunt printre cele mai mari din Europa, alături de Germania, Marea Britanie 

și Franța. Profesorilor care nu își dovedesc competența nu li se prelungește contractul de angajare. 
 În Finlanda nu trebuie să plăteşti nimic pentru serviciile educaţionale nici măcar când faci o facultate, 

masterat sau doctorat. În plus, elevilor li se asigură un prânz gratuit şi transport gratuit dacă locuiesc la mai 
mult de 5 km de şcoală. Legea finlandeză obligă ca meniul să fie gratuit, nutritiv, și cu multe feluri de salate 
și fructe. Dacă orele se prelungesc până după-amiază, școala are obligația de a oferi o gustare elevilor. 

 Copiii încep școala la 7 ani şi nu se confruntă cu examene până la vârsta de 16 ani, când susțin 
singurul examen important în sistemul lor educațional. Orele sunt scurte (45 min), intense și, mai ales, 
foarte participative. Au foarte puţine teme pentru acasă, se stimulează raționamentul critic înaintea 
memorizării mecanice. Învăţământul finlandez pune mare preţ pe ştiinţe și pe practică, de aceea cele mai 
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multe cursuri de științe au loc în laboratoare, în grupuri de maximum 16 elevi şi se concentrează pe 
experimente ştiinţifice. 

 În urma evaluărilor internaţionale, elevii finlandezi s-au dovedit a fi cei mai inteligenţi. Ei au obţinut 
cele mai bune rezultate la cunoaştere ştiinţifică şi s-au clasat printre primii la matematică şi apetitul pentru 
lectură. 

 Statul finlandez e preocupat de asigurarea unui învățământ viabil, capabil să motiveze elevii. 
Sistemul educativ este foarte bine gândit și făcut în sprijinul elevilor. Finlanda are cel mai mare procent, 
din Europa, al elevilor care ajung la facultate, 66%, iar 93% dintre finlandezi promovează liceul. În același 
timp, diferența dintre cei mai slabi și cei mai buni elevi este cea mai mică din lume. 

 Sistemul de valori al finlandezilor are la bază educația nu acumularea de bunuri. Acest lucru este 
valabil pe tot parcursul vieții, când, arată statisticile, adulții preferă să dea bani pe un program de educație 
continuă decât pe ultimul telefon scos pe piață. Este un sistem de valori format în familie, consolidat în 
școală, pus apoi în slujba țării. 
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PLAN PROIECT: ,, VREAU SĂ FIU ...” 
 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR PENA LILIANA 
 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36, TIMIȘOARA  

  
LUNI – ACTIVITATEA NR. 1 
• Să începem o nouă călătorie în tărâmul meseriilor !  
  
Haideţi să descoperim împreună câteva dintre meserii.  
 Dragi copii şi dragi părinți, vă invit să aflaţi lucruri noi despre unele dintre meserii.  
 
LUNI- ACTIVITATEA NR.1  
• După ce aţi citit informaţiile şi aţi observat și alte meserii, vom trece la activitatea de educaţie 

artistico- plastică.  
• Pentru a lucra bine, va trebui să ne încălzim mâinile :” Batem din palme!  
 Scuturăm mâinile!” 
• Poezie-exerciţiu: 
 „Pic, pic, picură 
 Florile se bucură 
 Plici, plici, plouă 
 Ne place şi nouă. 
 Bum, bum tună 
 Norii se adună 
 Soarele răsare 
 Voia buna apare!” 
  
 MARŢI - ACTIVITATEA NR1  
Educarea limbajului - ,,Bondocel îşi alege o meserie ”  
• VĂ ROG SĂ ACCESAŢI LINK-UL ATAŞAT :https://youtu.be/pgj1icVtTHs  
Astfel copii vor putea audia şi viziona povestea acestei zile.  
• La final , vă rog să fixaţi povestea împreună cu cei mici prin următoarele întrebări : 
- Cum se numeşte povestea ?  
- Ce personaje avem în poveste ?  
- Ce a vrut Bondocel să se facă ?  
- Ce a primit Bondocel când a adormit ?  
- Ce nu-i plăcea lui Bondocel ?  
  
MARŢI - ACTIVITATEA NR.2  
 Activitate practică: ,, Să confecţionăm”  
Colorează – decupează – lipeşte ,, Boneta/Şapca preferată”  
Vom folosi lipici, hârtie colorată sau albă, culori .  
  
 Spor la treabă ! 
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MIERCURI-ACTIVITATEA NR.1 
EDUCAȚIE MUZICALĂ – AUDIȚIE 
“MESERIILE – BODO IȘI ÎNTREABĂ TATĂL”  
Vă rog să accesați link-ul atașat, astfel copiii vor putea audia cântecul zilei. 

https://youtu.be/PD24_wfEqVw 
“CE TE FACI CÂND VEI FI MARE”  
Vă rog să accesați link-ul atașat, astfel copiii vor putea audia cântecul zilei.  
 https://youtu.be/-MfiyIkJuCs 
JOI - ACTIVITATEA NR.1 
EDUCAREA LIMBAJULUI - ,,Memorizare”- Poezia ,, Meseriile”  
Vom citi o data poezia model, apoi a doua oară o vom citi pe fragmente, explicând cuvintele 

necunoscute. 
Învăţarea poeziei se va face pe strofe : se citeşte prima strofă şi se repetă cu copilul, apoi se citeşte 

cea dea doua strofă şi se repetă împreună cu prima. 
 Meseriile 
Nu e timp pentru zăbavă 
Ca să fii om de ispravă 
Trebuie precum se știe 
Să practici o meserie. 
Multe sunt, deci înțelegi 
Că va trebui s-alegi,  
Însă, pentru că îți pasă 
A ta va fi mai frumoasă. 
JOI - ACTIVITATEA NR.2 
 EDUCAŢIE ARTISTICO – PLASTICĂ – MODELAJ  
 ,, Să modelăm covrigi pentru mama”  
Dacă nu aveţi plastilină, puteţi să faceţi un aluat pe care copilul îl poate modela. Mai jos aveți link-

ul. 
 https://youtu.be/-73AHyYzmNM  
  
 VINERI - SPORT ŞI MIŞCARE  
 Pentru că se apropie weekendul astăzi vom face puţină miscare  
Vizionare şi mişcare pe melodia cântecului ,, BRUTARII”  
https://youtu.be/OzHDscM7q8o  
Dans pe melodia cântecului ,,BUCĂTARII VESELI”  
 https://youtu.be/1TxleosPRSA  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – SCHIMBAREA LA FAȚĂ A EDUCAȚIEI 

 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, PENU MARIANA CARMEN 
SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL, ULMENI, CALARASI 

  
Noile generații de copii digitali au spus „pas“ vechilor tipare de învățare și au adoptat cel mai nou 

trend în materie de educație: învățarea online 
 
In ultimii ani se vorbește tot mai mult despre învățarea online și cum o afectează pe cea clasică astfel 

încât, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Chiar dacă aceste stiluri 
educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte, noi, sunt considerate un mix al acestora prin abordarea 
ideală pentru dezvoltarea optimă a copiilor . 

Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce mai greu să avem un 
management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de volumul impresionant de 
informaţie, un sistem online/digital de predare al acestuia devine pentru noi din ce în ce mai atractiv, mai 
ales pentru cei mici. 

Orice cadru didactic sau părinte, ne dorim să putem face mai multe pentru copiii noștri pentru a ne 
asigura că au parte de o dezvoltare completă și o educație cât mai variată. Soluţia pentru toate aceste lucruri 
o reprezintă platformele online care sprijină procesul de învăţare individuală școlară şi permit copiilor să 
acceseze o serie de surse de exerciții, curiozități sau chiar jocuri educative. 

Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre 
mulțumirea părinților. Punctele forte generale ale abordării digitale educaționale din prisma mai multor 
factori educationali ar putea fi : 

Rapoartele părinților: urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea activităților, preferințele 
celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 

 Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de 
antrenare a Inteligenței Emoționale, și nu numai! 

• Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă 
asupra materiei repetate sau activităților intreprinse Facem apel la un mix ideal de mijloace audio şi vizuale, 
animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici. 

• Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul 
computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. 

 Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul își poate da seama ce greșește sau 
ce a realizat corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi 
sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

Folosirea platformelor online de educație poate fi considerată o metodă bună pentru copiii isteți ce 
sunt puternici motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ. De 
asemenea, pe platformele on line cei mici se dezvoltă pe deplin și din punct de vedere social sau al 
inteligenței emoționale, lucruri realizate mai greu la școa 

Când vine vorba de reproșuri la clasele primare, învățătorii menționează, în parte, aceleași neajunsuri: 
copiii se foiesc în bănci, vorbesc, nu sunt atenți. Vina? Întotdeauna a copiilor. Realitatea demonstrează însă 
că fiecare dintre cele două tabere ale educației – elevii și dascălii deopotrivă – sunt victime ale unui sistem 
inactual, care n-a înțeles că adaptarea tinerilor la societatea modernă nu se poate face folosind vechile 
metode. În ultimii 3 ani, educația românească a permis pătrunderea unor instrumente noi și eficiente de 
învățare: manualele digitale, platformele educaționale și, în general, metode alternative de învățare. 

Totuși, prin comparație, sistemul de învățământ finlandez, considerat de unii experți în educație cel 
mai bun din lume, apare oarecum în disonanță față de cel românesc. Ca idee, nordicii au renunțat la anumite 
materii clasice, vor să înlocuiască băncile în care copiii stau pasivi și ascultă profesorul cu un alt tip de 
așezare la ore și introduc, cel puțin o dată pe an, metode noi de predare conforme cu evoluția societății. 

Apropo de evoluție, nu de puține ori auzim oameni mirându-se de inovațiile tehnologice sau de 
gadget-urile tot mai sofisticate care pătrund în viețile noastre, însă la capitolul educație, tendința este de a 
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continua vechiul tipar. Totuși, în ultima perioadă s-a observat o deschidere față de noi metode de învățare, 
adaptate profilului noilor generații digitale de copii. În acest context, învățarea online este preferată de tot 
mai mulți elevi, datorită multiplelor sale beneficii: este plăcută, le dezvoltă autonomia, materia poate fi 
reluată de câte ori este nevoie, are o prezentare interactivă și, îndeosebi pentru copiii claselor primare, 
învățarea se realizează prin intermediul unor jocuri foarte distractive. 

 1 – Învățarea online este plăcută  
Un studiu al Universității Oxford (2014) despre legătura dintre jocurile video și efectele psihologice 

asupra copiilor a subliniat faptul că aceste tipuri de jocuri sunt o componentă prezentă în copilăria noilor 
generații de copii. Prin urmare, e greu de separat zona de divertisment (ludică, atrăgătoare) de zona educației 
(serioasă, încărcată atât ca volum de informații, cât și din punctul de vedere al responsabilităților), așa că 
soluția de a le îmbina a venit ca o consecință firească. Prin urmare, platformele educaționale au o formă de 
prezentare atractivă și propun metode de învățare interactive, eficiente în procesul de învățare. 

2 – Dezvoltă autonomia elevilor 
Când accesează un anumit produs educațional online, copiii pot naviga singuri prin diferitele secțiuni 

ale platformei, fără a avea nevoie de ajutorul părinților sau al învățătorilor. Pe aceste platforme cei mici vor 
descoperi jocuri logice cu personaje amuzante, experimentei inedite și activități cu ajutorul cărora vor 
învăța lucruri potrivite vârstei lor, dar într-un mod foarte plăcut. 

3 – Dezvoltă concentrarea și răbdarea copiilor 
Tocmai pentru faptul că învățarea se face într-un mod atractiv, sub formă de joc, copiii sunt mult mai 

deschiși față de ideea de învățare, căreia nu-i vor asocia conotații negative. Ba dimpotrivă – cei mici vor 
avea o atitudine pozitivă față de educație dat fiind că în timpul învățării online au parte de experiențe 
plăcute. Astfel, copiii vor dori să prelungească aceste momente sau să le repete mai des decât și-ar dori să 
studieze în mod clasic. 

4 – Materia poate fi reluată de câte ori este nevoie 
Fie că accesează o platformă pentru elevii din clasele primare, fie una pentru elevii de gimnaziu, 

informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, fără ajutorul părinților sau al unui profesor meditator. 
Și, mai ales pentru copiii din clasele I-II, a învăța înseamnă a se juca cu personaje amuzante, cu ajutorul 
cărora vor descoperi sute de jocuri, de experimente, de filmulețe de predare care să-i ajute să îndrăgească 
Limba Română, Matematica, Științele Naturii, Muzica. În plus, își vor dezvolta capacitatea de concentrare, 
atenția, memoria, gândirea critică etc. 
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TOTUL VA FI BINE! 

 
PESTEAN NICOLETA 

GRADINITA PP1, ARAD 
 
Perioada actuală este o perioadă în care toată lumea speră că Totul va fi bine. Cu aceasta deviză, am 

pornit la drum, în grădiniţa de acasă, motivându-i atât pe copii cât şi pe părinţi să gândească pozitiv. Am 
încercat să-i ancorez în activităţi distractive, relaxante şi amuzante.  

În cadrul activităţilor instructiv- educative, am pus accent pe munca în echipă, pe munca în colaborare 
cu toată familia. Am propus părinţilor să desfăşoare acasă, campania Totul va fi bine. Astfel, fiecare 
preşcolar a reprezentat printr-un desen mesajul campaniei. Am primit feed-back de la părinţi, prin 
intermediul filmuleţelor, pozele şi mesajelor audio.  

De asemenea am desfăşurat activităţi, pe ZOOM. Aici am relaţionat cu copiii, provocându-i la joacă 
şi în mediul on line. Copiii au fost foarte fascinaţi de faptul că se revăd, că împărtăşesc idei, experienţe şi 
mai mult, de faptul că se joacă împreună de acasă. 

În cadrul activităţilor de după masă, am pus accent pe activităţile în care se desfăşoară experimentele. 
La iniţiativa copiilor, am ales ca cel puţin o dată pe săptămână să desfăşurăm câte un experiment legat de 
tema săptămânii. Copiii au fost foarte implicaţi şi au marcat foarte atent fiecare etapă a experimentelor. 
După fiecare experiment am organizat o intâlnire pe platforma ZOOM, unde am discutat în detaliu despre 
modificările apărute în timpul etapelor exeprimentului.  

Ma jos ataşez poze cu experimente desfăşurate în grădiniţa de acasă. 
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ACTIVITATEA DE PREDARE IN ȘCOALA ONLINE 

 SPECIALIZAREA DESIGN VESTIMENTAR, LICEUL DE ARTE ORADEA  
 

ARTICOL DE PROF. CLAUDIA ELENA PETER 
 
 Izolarea forțată din pricina pandemiei de Covid 19, nu a izolat talentul și creativitatea elevilor 

Liceului de Arte, Oradea. Prin intermediul școlii online, am continuat activitatea reinventându-ne metodele 
de comunicare, folosind în scop educativ internetul, prin care am ținut legătura permanent cu elevii noștri. 
Fiind profesor la Liceu de arte Oradea, catedra Arte Vizuale, am transmis elevilor mei mai multe teme, 
adaptând programa școlară la posibilitățile predării online.  

Coordonând atelierul de specialitate design vestimentar, al clasei a XI-a, grupa modă, am realizat cu 
elevele mele super talentate, colecții, având ca sursă de inspirație istoria costumului. În perioada școlii 
online am ales motivele caracteristice din câteva perioade istorice și am reinterpretat în haine purtabile, 
ținute vestimentare de epocă. Elevele au avut de realizat colecții din perioada antichității, interpretarea 
elementelor de stil din Egipt sau Grecia. A doua temă a fost crearea unei colecții, inspirație fiind perioada 
Bizantină sau Gotică. Pentru prima temă, antichitatea, elevele au realizat o colecție care cuprinde 10 schițe, 
într-un portofoliu A4, iar din aceste schițe, 3 cele mai bune au fost transpuse pe foaie mare, dimensiunea 
50/70cm. Pentru colecția Bizantin/Gotic, toate schițele au fost realizate pe A3, 10 piese vestimentare, 
finisate și detaliate.  

Lipsa atelierului unde s-au înfăptuit până acum temele, în mod tradițional, a influențat doar 
modalitatea de lucru, nu și talentul grupei design vestimentar. Folosind aplicațiile specifice pe calculator, 
am putut să trimit partea de documentație, în cazul perioadelor studiate a fost destul de consistentă, dar și 
ofertantă. Elevele au extras din multitudinea de idei, pe cele mai potrivite personalității fiecăreia și au creat 
colecții deosebite, moderne, haine purtabile, dar pline de imaginație.  

 
După ce revenim la școală, chiar dacă grupa va fi clasa a XII-a, poate vor transpune în material 

costumele realizate deocamdată doar pe hârtie. Vor urma atestatele de certificare a competențelor 
specialității Liceului de arte, iar istoria costumului rămâne principala sursă de inspirație pentru modă. 
Designerii din toată lumea au interpretat în cele mai originale moduri elemente din istoria artei și 
costumului. În perioada de studiu din liceul de arte se pun bazele stilului perioadelor studiate, conform 
programei, se desenează stilizat crochiul de modă și se transpun costume în material, prezentate apoi în 
spectacole de modă.  
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Indiferent de situația actuală, elevii și profesorii s-au adaptat, iar lucrările realizate acasă, coordonați 

din mediul online sunt dovada că libertatea de exprimare și creativitatea nu pot fi îngrădite. Copiii de la 
liceele vocaționale, prin talent și muncă, oferă lumii un plus valoare, aceasta e mai frumoasă, pictată și 
desenată de copiii artiști.  

 
Lucrările prezentate în acest articol sunt realizate exclusiv în școala online, de grupa Design 

vestimentar, clasa a XI-a, Liceul de arte, coordonator prof. Peter Claudia.  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE: ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
 PÉTER KINGA- PROF.ÎNV. PRIMAR 

 ȘCOLA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL”, TG-MUREȘ 
 
Școala on- line are și ea, bineînțeles, avantajele și dezavantajele sale.Carantina ne-a prins pe toți fără 

pregătire psihologică sau emoținală.Primele experiențe din viața elevilor, vacanța forțată nu i-a bucurat , 
iar incertitudinea în ceea ce privește sistemul de predare le-a cam dat bătăi de cap. Școala s-a reconfigurat, 
clasa a devenit acasă.  

Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune o 
strategie comunicațională. Oricum, vorbim despre un compromis și o încercare de a face tot posibilul într-
un context de educație atipic și incomod, necesitând o mai mare atenție și o instruire personalizată, mai ales 
pentru clasele mici.  

Mai mult, în această perioadă fiecare profesor a fost necesar să facă un exerciţiu de imaginaţie legat 
de ce se întâmplă în fiecare familie pornind de la peisajul relaţional pe care îl cunoştea dinainte, adăugând 
o serie de necunoscute. Le sunt recunoscătoare părinţilor care mi-au uşurat această cale şi m-au informat 
asupra dificultăţilor pe care le au şi am reuşit să alegem împreună o soluţie specifică. 

 Autoinstruirea la domiciliu l-a salvat pe elevi din a nu pierde timpul. Cel mai mare beneficiu al 
studiului individual este că nimeni nu te îngrădește sau presează să utilizezi o tehnică anume pentru a învăța 
la școală, ci ești liber să-ți adaptezi întregul proces de învățare după proriile standarde.  

Totuși este mult mai complicat să-ți însușesti anumite teme fără explicațiile de rigoare ale unui 
professor și durează mai mult timp decât 45 minute să studiezi o temă oarecare. În astfel de situații chiar 
înțelegi care este diferența dintre materialul prezentat de manual și cel expus de profesor, mai ales prin 
faptul că limbajul utilizat la școală este mult mai accesibil pentru elevi. Această metodă de a preda claselor 
online este bună doar în ideea de a menține legătura cu elevii și de a încerca o consolidare a materiei predate. 

Predarea on-line este mai dificil de organizat decât o lecție tipică, deorece nu se aplică principiul 
”ridică mâna când ai ceva de spus”, sau lipsa contactului vizual împiedica stabilirea umei atmosfere liniștite 
de fiecare dată.  

Orele online sunt mai grele, necesită mai mult timp până ți le pregătești și trebuie să ai mai multe 
soluții de rezervă în cazul în care ceva nu merge. Explicațiile nu ajung în aceeași măsură la toți. După ce 
au loc anumite explicații, intervin toate întrebările lor. Și chiar dacă am stabilit niște mici reguli pentru 
buna funcționare a claselor online, de pildă, trebuie să apese butonul de ridicat mânuța din aplicație, să 
nu vorbească toți odată, ei sunt spontani, vorbesc unii peste alții, alții nu îndrăznesc să vorbească deloc, 
alții nu își deschid nici camerele. Există și această mică problemă... în a fi văzut. 

Conversațiile pe rețele de socializare nu oferă același senzații ca o discuție față în față.Au lipsit 
îmbrățișările prietenilor, glumițele colegilor, activitatea -educativă și distractivă- recreativă.  

Ce conține de școla on-line, ea consta în mai multe teme date de profesori prin intermediul studii și 
proiecte.Lecțiile păreau mereu rupte de viitor. Este o mare diferență între activitatea de învățare în clasă, 
față în față, și cea care are loc în spațiul virtual.  

Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, au fost: lipsa instrumentelor pentru 
gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, 
care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de 
eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii, lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare 
la disciplina, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, și lipsa timpului 
necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale, lipsa obișnuinței de 
a învăța cu ajutorul noilor tehnologii.  

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit cel mai frecvent aplicații 
simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger , site-
uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, muzee virtuale, Zoom, Meet, Teams. 

 

731



 PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 
 ,,O ZI IN LUMEA FLUTURASILOR’’ ACTIVITATE ONLINE 

 
 PROFESOR PETREA NICOLETA 

 
 

DATA:12/05/.2020 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa Homocea 
Nivelul: II, Mare 
Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă? 
Tema proiectului tematic: „Pamantul se trezeste la viata!” 
Tema săptămânii: „Se trezesc insectele” 
Tema activitatii: ”O zi in lumea fluturasilor” 
Forma de realizare: Memorizare/ pictură 

Forme de organizare: Frontal, pe grupuri mici; online 
Tipul activităţii: formare de priceperi si deprinderi 
Durata: 1 zi 
Loc de desfășurare: facebook/messenger 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: -mesaje orale in context de comunicare cunoscute; -activare 

si manifestare a potentialului creative; COMPORTAMENTE 
URMĂRITE: -1.1 exerseaza cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, in 
vederea intelegerii si receptării lui, -3.2 demonstrează creativitate prin 
activitățile artistico-plastice ; -2.1 realizează sarcinile de lucru cu 
consecvență.  

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE  
Activităţi pe domenii experienţiale:DLC +DEC 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul limba si comunicare 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului 
MIJLOC DE REALIZARE: memorizare 
FORMA DE REALIZARE: frontal 
OBIECTIVE OPERATIONALE 
O1 – să enumere aspectele caracteristice ale educatoarei; 
O2 - să memoreze integral poezia; 
O3 - să reţină titlul poeziei şi numele autorului; 
O4 - să recite poezia respectând intonaţia, ritmul, tonul, pauzele; 
O5 - să recite versurile sugerând prin mimică şi gestică înţelegerea conţinutului de idei. 
  

FLUTURASUL 
 
Matematica te-nvată, fluturelui sa-I dai viata 
Fa un zero mare lung-corp, deasupra cap rotund 
Aripile daca vrei, fă-le repede din trei  
Unul in dreapta bucalat, altu-n stanga rasturnat. 
Ii lipsesc antenele, pe cap desenezi un V 
Fluturele astampar n-are si zboara din floare-
floare 
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Strategii didactice: 
a)Metode si procedee: conversaţia, observarea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 
b) Forme de organizare: frontal. 
c) Fimuleț educativ: recitarea sugestivă pentru conţinutul de idei al textului liric. 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL:DEC 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate plastica 
MIJLOC DE REALIZARE: desen  
FORMA DE REALIZARE: frontală 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
-să recunoască materialele puse la dispoziţie 
-sa efectueze exercitii de incalzire a muschilor mici ai mainilor 
 -să respecte modelul si indicatiile din texul poeziei pentru a desena un fluturas 
-sa coloreze desenul fara sa depaseasca conturul, in culori adecvate 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode și procedee: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,  
Materiale didactice:coli hartie, creion, culori sau acuarele si pensule. 
 Activitatea zilei debuteaza cu Întâlnirea de dimineață, la ora 10 intru pe grup si ne salutam: 

Fluturasii s-au trezit...Buna dimineata!!!.... 
Prezența: cei care sunt activi saluta...trimit emoticoane, apoi le impartasesc care este teme zilei, sub 

diferite forme...trimit fise sau mesaje scrise si vocale.  
Noutatea zilei:se va realiza în momentul în care copiii vor descoperi temele…, in fiecare ii surprind 

cu un filmulet, un puzzle, cantecele, etc. Astazi pentru ca tema noastra este despre insecte, am ales 
Fluturasul…. Le-am trimit un puzzle cu insecte, online, sa il rezolve…pentru a aminti tema saptamanala 
… apoi am trimis un filmulet in care eu recit poezia si in acelasi timp desenez un fluturas, dupa indicatiile 
din versuri…. Prezint si un fluturas gata colorat….. si ii invit sa recite acasa, fiecare cu mine dupa filmare, 
poezia ….sa o retina …dupa care sa realizeze un desen ca in modelul prezentat. …pe care il vor arata pe 
grup.  

 

SCENARIUL EVENIMENTELOR 
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ÎNVAȚAMANTUL LA DISTANȚA 

 
 PROF. INV. PRIMAR VALENTINA PETRENCIU 

 
În România, învăţământul trece printr-o perioadă de mari schimbări, iar Internetul este o parte majoră 

a acestor transformări. Apariţia şi răspândirea tot mai semnificativă a învăţământului la distanţă este o parte 
importantă a mutaţiilor care au loc în învăţământ. Existenţa conexiunilor la Internet deschide larg porţile 
de pregătire şi perfecţionare în orice domeniu, pentru orice nivel şi la orice vârstă. Accesând Internetul, 
pătrundem de fapt într-o bază de date gigantică, o reţea care se întinde la nivelul întregii lumi, oferind 
informaţii şi servicii de toate tipurile tuturor celor care au un calculator conectat. 

În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. Pe lîngă o serie de avantaje, 
această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : individualizarea excesivă a învăţării 
duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial ; 
segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat; duce prea mult la tutelare, dirijînd pas cu pas 
activitatea mentală a subiectului şi, prin aceasta, împiedicîndu-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. 
Totodată, instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui 
o metodă generală şi universală în pedagogie, în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului 
de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă, ca orice model, numai din anumite puncte de vedere şi nu 
cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe, dar şi pentru că nu toate obiectele de 
învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate, pentru că accentuează verbalismul (în scris) fără a 
dezvolta suficient intuiţia, pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru 
că, dificultăţile fiind fragmentate, se limitează formarea unor motivaţii superioare, spiritul critic şi gîndirea 
independentă. De asemenea, instruirea programată prezintă, datorită formalizării procesului de instruire, şi 
pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. Cu toate acestea, integrarea noilor tehnologii – 
dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică 
metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv, în raport cu informaţia 
vehiculată, cu timpul real de învăţare, cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. 

Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, a 
devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem educațional tradițional. Dincolo de 
acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că scoala ar trebui să fie pregătită 
să se adapteze la diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească caractere, într-
un context valoric. Elementele care au funcționat bine în cadrul învățământului de la distanță, pot servi 
drept repere pentru îmbunătățirea învățământului tradițional, organizat la școală. 

Școala de la distanță a contribuit ca toți actorii educaționali să înțeleagă mai bine ce înseamnă cu 
adevărat învățarea autentică, fiind mai presus de curriculumul scris, programe și teste, de note, de controale 
frontale sau reguli rigide. Educația ar trebui să fie bazată pe caracteristicile și nevoile cele mai apropiate 
elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui la factorul de 
schimbare, de a fi apreciat. Situația actuală din ultimii ani, în special din anul 2020, odată cu restructurarea 
radicală a procesului educațional de la distanță, față de cel tradițional și organizarea învățării online în 
condițiile de carantină, este necesar de a revedea substanțial politicile educaționale, în special cele ce țin de 
modalitățile de implicare a părinților, comunităților locale și a organizațiilor societății civile în asigurarea 
și evaluarea calității educației, atât la nivel de instituție, cât și la nivel național. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

EDUCATIE FARA FRONTIERE! 
ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR PETRI ANA DORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI – ȘCOALA GIMNAZIALA BALCACIU 
 
,,Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, şi prin urmare nici stat bine 

organizat şi bine cârmuit şi păstorit.” Ion Heliade Rădulescu 
 
 După cum bine se știe, școala nu înseamnă doar ore, învățare, disciplină, înseamnă prietenie, alergare, 

gândire, recreere, joacă, relaționare, un orar și un program bine stabilit, teme, învățare în grup, păreri 
proprii. Elevii nu își vor putea dezvolta toate aceste abilități Într-un alt mediu. Școala include activități care 
încearcă să îl facă pe copil să vină cu plăcere la școală, acest lucru să nu fie o povară.  

 După cum bine se știe, începând cu data de 11 martie cursurile tradiționale care sunt mai potrivite 
pentru copiii din ciclul preșcolar, primar, gimnazial, îî ajută să interacționeze cu persoane de vârsta lor, să 
urmeze un program regulat, să fie disciplinați, să-și îmbunătățească aptitudinea fizică, vigilența mentală, 
profesorii își cunosc mai bine elevii, pot să evalueze punctele forte și punctele slabe, să intervină oportun, 
au fost înlocuite de învățarea online, ceea ce a fost o adevărată provocare pentru toți participanții la actul 
educațional. 

 Voi încerca să arăt câteva avantaje și dezavantaje ale activității de învățare online. Avantajele 
predării online: atmosfera agitată de la școală este înlocuită de această dată cu liniștea și confortul casei, 
favorizați fiind elevii timizi, introvertiți, pentru ei fiind o modalitate de lucru ideală; pentru cei interesați, 
școala online este o modalitate de învățare prin descoperire, vizionarea unor videoclipuri cu lecții predate 
în diverse moduri, vizionarea unor filme documentare ajută elevii să privească învățarea dintr-o altă 
perspectivă; îți poți face singur un program de lucru, alegând momentele zilei în care ai mai multă eficiență; 
dobândirea unor abilități și deprinderi de lucru cu calculatorul. 

 După părerea mea, dezavantajele sunt mult mai vizibile: în primul rând inadaptarea unor elevi și 
profesori la tehnologie; diminuarea socializării; o parte dintre elevi nu au acces la internet, calculator, 
smartphone, ceea ce se întâmplă în mediile defavorizate, familii cu 3-4 copii și un singur telefon de care 
dispune părintele; lipsa unui program bine stabilit creează haos, dezordine, nu toți copiii își pot stabili un 
program pe care să-l urmeze; pentru unii elevi statul acasă este asociat cu vacanța, lipsa de motivație, faptul 
că trebuie să se organizeze singuri îi face confuzi, nu știu cum și de unde să înceapă; lipsa unui program 
face ca să acumuleze teme, să se apuce de treabă pe ultima sută de metri, ceea ce duce la fușereală, stres și 
bineînțeles ineficiență; unora le lipsește atmosfera de la școală, socializarea cu colegii, cu profesorii; pentru 
elevii din clasele mici este mult mai dificil, singuri nu pot accesa platformele, ajutorul părinților fiind 
indispensabil. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 
PROF. PETRIA DAN-ALEXANDRU 

 
 Cu toate acestea, învățarea online implică mai mult decât prezentarea și distribuirea materialelor care 

utilizează Web-ul: elevul și procesul de învățare ar trebui să fie în centrul atenției învățării online.Predarea 
față în față și predarea online sunt ambele predări, dar diferă calitativ. Educația online începe când învățarea 
trece de la clasă tradițională la sala de clasă online. Există unele lucruri pe care cele două le au în comun, 
dar există și o mulțime de diferențe. 

 1. Profesorul online joacă rolul de a îndruma elevii prin una sau mai multe experiențe de învățare 
online. Aceste experiențe sunt de fiecare dată concepute și planificate cu mult înainte de începerea cursului, 
astfel încât profesorul să poată dedica mai mult timp îndrumării elevilor și mai puțin timp pentru pregătirea 
lecțiilor. În cadrul acestui rol, profesorul direcționează și redirecționează atenția cursanților către concepte 
și idei fundamentale. 

 2. Învățarea este o muncă grea, iar studiul online se poate resimți uneori ca fiind izolat, confuz sau 
descurajant fără ghid. Drept urmare, profesorul online eficient face eforturi intenționate de a comunica 
mesaje precise de încurajare pentru elevi în mod individual și asupra grupului, în ansamblul său. Mai mult, 
chiar și atunci când oferă feedback constructiv, profesorul în calitate de susținător găsește o modalitate de 
a promova mesaje pozitive alături de critici. Încurajarea și sprijinul primitor sunt o abordare importantă 
pentru menținerea unui moral pozitiv general în clasă. Uneori, elevii pot ,,aluneca ,, în comentarii negative 
despre ei înșiși, clasa sau colegii de clasă (chiar și instructorul, din când în când). Profesorul depune toate 
eforturile pentru a găsi modalități de a asculta, de a respecta frustrările cursantului, dar și de a-i ajuta să 
gestioneze situația într-un mod în care elevii să fie mai activi și mai creativi. 

 3. Mulți oameni se concentrează pe rolul profesorului ca model, iar acest lucru este valoros. Cu toate 
acestea, rolul profesorului este la fel de important, și chiar mai important, dacă dorim ca elevii să dezvolte 
niveluri ridicate de competență și încredere. Profesorul online trebuie să creeze modelarea unei motivații 
profunde a subiectului și a abilității personale în raport cu conținutul. Mentorul trebuie să găsească 
modalități de a preda problema elevilor pentru a face ceva concret cu ea. Proiectele și lucrările aplicate 
funcționează bine pentru acest lucru și oferă profesorului posibilitatea de a fi antrenor și consilier8. 

 Elevii au nevoie de feedback despre activitatea lor. Cum merge? Se apropie sau nu de îndeplinirea 
obiectivelor de învățare? Profesorul online eficient găsește modalități de a oferi feedback atent elevilor în 
mod individual și, după caz, grupurilor de elevi. 

 5. Fără eforturi intenționate de a construi un mediu social pozitiv, învățarea online se poate contura 
ca fiind singură și impersonală. Drept urmare, profesorul online trebuie să servească ca o gazdă 
încurajatoare, care să faciliteze introducerea, să folosească subiectele de discuții pentru a permite 
conversațiile dintre elevi și să își facă timpul necesar pentru a-i cunoaște pe elevi și a face referire la aceste 
cunoștințe în interacțiuni cu aceștia. 

 6. Întreaga activitate este documentată într-un curs online. Profesorul poate spune când și de câte ori 
elevul se loghează în curs, ce pagini au fost vizualizate sau nu, cu câte postări de discuții a contribuit elevul 
și multe altele. Aceste date pot fi abuzate, dar pot fi folosite și pentru a realiza ajustări și a lua decizii în 
cunoștință de cauză de către un profesor online. Dacă un elev nu este autentificat sau nu vizitează paginile 
din curs cu instrucțiunile directe, indică faptul că profesorul trebuie reorganizează conținutul astfel încât să 
fie mai ușor de găsit. 

 7. Cursurile online sunt bogate în conținut și uneori elevii se pot pierde în tot conținutul respectiv. 
Profesorul în calitate de antrenor, eliberează în mod intenționat conținutul în părți care sunt adecvate pentru 
persoanele educate. Uneori, acest lucru vine în cursul publicării de conținut doar o pentru săptămână. 
Alteori, profesorul publică pe toate, dar îndrumă elevii să se concentreze doar asupra unor părți individuale 
în mod simultan.Un aspect important este să se împartă conținutul în segmente mai mici. Mai degrabă decât 

8 http://www.facultyfocus.com/articles/online-education/eight-roles-of-an-effective-online-teacher/,accesat la data de 
21.05.2020 
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un document de douăzeci de pagini de instrucțiuni, este mai bine să se ia în considerare fragmentarea lui în 
zece documente de două pagini. 

 8. Profesorii buni sunt predestinați să învețe de-a lungul vieții și pot modela acea învățare pentru 
elevii lor într-o varietate de moduri în sala de clasă online. Profesorul poate fi activ (dar nu prea activ pentru 
că îi va demotiva pe elevi) participant la discuții online, împărtășind ceea ce învață despre subiect și chiar 
poate finaliza misiunile, împărtășindu-și munca cu elevii. Procesul merge destul de mult până la crearea 
unei comunități de învățare online interesante și dinamice, unde toți din comunitate se angajează să 
exemplifice calitățile unui cursant pe tot parcursul vieții9. 

9 Ibidem 
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ȘCOALA ALTFEL! 

 ȘCOALA DE ACASA! 

 

PROF. PETRIC BEATRIX 

COLEGIUL ECONOMIC ,,PINTEA VITEAZUL” CAVNIC, MARAMUREȘ 
 

 Specialiștii în educație, indiferent de nivelul de învățământ, s-au confruntat în perioada recent 

încheiată cu multe provocări pentru a adapta școala online la nevoile și interesele de învățare ale elevilor. 

A fost necesară introducerea în clasa virtuală a unor activități de învățare experiențială pentru a crea o 

conexiune între ceea ce fac elevii la școala online și ceea ce trăiesc în viața reală. Astfel, rolul profesorului 

a fost, mai mult ca oricând, nu doar de a facilita accesul la sens prin transpunerea pedagogică a 

conținuturilor mediate de tehnologie, ci și de a identifica, preveni și elimina disfuncțiile cognitive, astfel 

încât predarea online să fie eficientă și adaptată atingerii obiectivelor de învățare specifice fiecărei 

discipline. 

 Profesorul digital a căpătat un important rol mediator atât pentru selecția metodelor și instrumentelor 

potrivite disciplinei sale pentru gestionarea eficientă a activităților de predare, învățare și evaluare în online, 

cât și pentru pregătirea elevilor în vederea adaptării la schimbare, ghidarea, consilierea și orientarea acestora 

în noul context global, care presupune dezvoltarea de noi cunoștințe și abilități pentru optimizarea stării de 

bine, alegerea profesiei și integrarea cu succes pe piața muncii. În ceea ce privește evaluarea, rolul principal 

al profesorului nu mai este de a verifica însușirea de către elevi a unor cunoștințe teoretice abstracte, ci mai 

degrabă de a crea contexte de învățare în mediul online, în care elevii sunt solicitați să aplice cunoștințele 

și abilitățile dobândite. 

 Profesorii au fost invitați să se adapteze rapid la provocările școlii online, fiind nevoiți să-și adapteze 

munca la disciplina predată, respectiv la cerințele școlii angajatoare. A fost necesar ca aceștia să învețe 

rapid să utilizeze tehnologia și aplicațiile digitale, precum să devină tutori de reziliență pentru elevii care 

nu au echipamente informatice și acces la internet pentru a se conecta la cursurile online, pentru elevii cu 

dificultăți de învățare și elevii care sunt victime ale violenței domestice sau cei ai căror părinți sunt fie 

plecați în străinătate, fie au revenit în țară, dar nu mai au un loc de muncă. De asemenea, profesorului i-a 

revenit și rolul de mediator, atât pentru restabilirea comunicării și relaționarea cu elevii pentru a-i ajuta să-

și optimizeze starea de bine ca să facă față problemelor emoționale sau interpersonale cu care se confruntau 

în procesul de adaptare la noile exigențe ale școlii online, cât și pentru medierea învățării prin favorizarea 

apariției motivației intrinseci pentru sarcină și sprijinul acordat elevilor în conștientizarea dificultăților pe 

care le au în învățare. 
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 Rolul părinților în această perioadă a fost unul deosebit de important. Unii dintre ei au fost puși în 

situația de a lucra de acasă sau de a sta în șomaj, presiunea în acest caz fiind mai mare pe umerii lor din 

cauza reducerii volumului venitului. Preșcolarii și elevii mici au avut mare nevoie de ajutorul părinților 

pentru a le pune la dispoziție materialele, temele trimise de educatoare și învățători. O altă categorie de 

părinți au fost cei ai căror copii se pregăteau să susțină examene naționale. Petrecând mai mult timp 

împreună, părinții au avut posibilitatea de a se apropia sufletește de copii și de a-i cunoaște mai bine. 

 Nici pentru elevi nu a fost o perioadă ușoară școala online. La început elevii s-au bucurat de 

întreruperea școlii, considerând că au primit vacanța de primăvară mai devreme. Apoi au constatat că 

trebuie să stea în casă și totul a devenit greu de suportat.  

 Eu, personal, am trăit această perioadă, asumând un rol triplu, și anume: profesor de liceu, părinte a 

doi copii, unul de clasa a II-a și unul de clasa a VII-a, respectiv student în ultimul an la o a doua specializare. 

Nu mi-a fost ușor nici într-o postură. Ca profesor, am petrecut mult timp la calculator atât pentru a mă 

perfecționa, participând la cursuri și webinarii, cât și pentru a adapta materia de predat la condițiile mediului 

virtual. Ca părinte, am încercat să-mi mobilizez copiii, să-i responsabilizez și să le asigur condițiile necesare 

activității online. Ca student, am constatat unele avantaje ale acestei perioade. Am reușit să fiu mult mai 

activă și prezentă, având în vedere că de obicei îmi era greu să ajung la toate cursurile.  

Astfel, pot afirma, din perspectiva fiecărui participant al școlii online, că perioada școlii online a fost 

o perioadă dificilă. Consider că pe viitor ar fi eficientă îmbinarea școlii fizice cu cea virtuală, stabilindu-se 

însă un echilibru între ele.  
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA 

IMPACTUL CURSURILOR DE FORMARE 
 ASUPRA PROFESORULUI DIGITAL 

 
PROFESOR PETRIȘOR MIHAELA,  

COLEGIUL NAȚIONAL „VLADIMIR STREINU„  
GĂEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 
Învățarea la distanță, în sala ”de acasă”, a însemnat pentru triada profesori-părinți-copii, o serie lungă 

de provocări cărora a trebuit să le facem față!  
Din perspectiva de profesor, a trebuit să accesez rapid o platformă de învățare și să mă adaptez la 

lumea digitală. Să găsesc resurse și idei practice prin care să pot pune la dispoziția elevilor conținuturile 
predării de la distanță. Mi-am pus, desigur câteva întrebări: pot transfera demersul didactic din școala 
offline în cea on line? Ce mai păstrez din lecțiile on-line, odată ce ne întoarcem în sala de clasă? Cum voi 
evalua activitatea elevilor? Ce fac cu cei reticenți la acest mod de predare și cum îi voi aduce pe toti din 
clasă...pe zoom? Ce fac cu cei care nu au acces la tehnologie și poate aceasta din urmă să înlocuiască acel 
contact direct cu elevii? Acestea sunt doar o parte din provocările asupra cărora am avut de lucrat și am 
luat-o cu primul pas! 

Ținând cont că situația de alertă/urgență se poate prelungi, acest fapt putând genera modificări în 
structura educației în noul an școlar care presupun includerea obligatorie a metodelor online, am considerat 
că cel mai important lucru este să investești în dezvoltarea proprie și m-am înscris la cursuri prin care să 
aduc lumea digitală mai aproape de realitatea mea și a elevilor.  

Cursurile de acest gen oferă numeroase avantaje: 
- înveți cum să folosești instrumentele digitale, adică orice adresă online ce deschide un program ce 

poate fi accesat cu o adresă de mail și ne ajută să ne facem treaba ca profesori online, reprezintă un 
instrument digital; 

- cum să transpui materialele din manuale, cărți de teste, culegeri în documente pe care apoi să le 
partajezi cu elevii în Meet, pe mail sau whathsapp, ei putând să-l acceseze de pe telefon sau leptop printr-
un simplu link; 

- cum să folosești Google Drive- sistemul de organizare și stocare de fișiere online. O funcționalitate 
foarte utilă a acestei aplicații, pe care eu am folosit-o cu succes, este TASTAREA VOCALĂ prin care 
putem vorbi în microfon și ceea ce spunem va fi transcris în timp real intr-un document care, ulterior va fi 
salvat în mod automat în Drive și va putea fi pus la dispoziția elevilor; 

-  se pot face prezentări (Slides) pentru a preda ceva într-un format mai atractiv vizual. Prezentările 
pot fi salvate ca Power Point, PDF și altele. Tastarea vocală fiind disponibilă și în această aplicație pentru 
notele vorbitorului; 

- se pot utiliza aplicații pe telefon pentru a scana un document, astfel încât să fie lizibil chiar dacă 
telefonul nu este foarte performant; 

- cum putem poziționa telefonul pentru a filma ceva ce scriu în timp real, să zicem cum să scrii o 
literă de mână la clasele primare; 

- oferirea de către organizatori a unor link-uri utile care să te ajute să cauți eficient pe Google resurse 
cât mai folositoare în demersul didactic; 

- foarte utilă mi s-a părut aplicația Classroom din Google Suite for Education în care putem crea 
clase în care vom adăuga toți elevii unei clase sau ai mai multor clase într-un spațiu în care avem 
posibilitatea de a posta materiale, teme la care putem oferi feedback, teste tip chestionar și putem inclusiv 
da note. În secțiunea ”Flux”, elevii pot posta comentarii, întrebări, răspunsuri, să se ajute și să comunice 
între ei. În ”Activitate de curs” vom crea subiecte și elemente de tip: temă, chestionar, întrebare sau material. 
Am folosit la clasele la care predau ”Tema cu chestionar” prin care se deschide automat un formular gol, 
introducem întrebările, răspunsurile și alocăm puncte, marcând doar răspunsurile corecte. Testele grilă se 
corectează automat dacă bifăm răspunsul corect. Acest punctaj va fi vizibil pentru fiecare elev după 
finalizarea testului și putem nota ușor elevii . 
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Bineînțeles, există câteva dezavantaje: 
- școala trebuie să cumpere licență pentru a putea folosi platforma Classroom; 
- e nevoie ca profesorul să aibă un nivel înalt de aptitudini digitale; 
- dotările tehnologice ale cadrului didactic nu sunt de neglijat: PC, laptop, telefon smart, conexiune 

bună la internet; 
- același acces la tehnologie să-l aibă și elevii; 
Reluarea cursurilor în noul an școlar, cu respectarea regulilor de distanțare socială, va presupune 

îmbinarea obligatorie a metodelor online cu cele tradiționale.  
Adaptarea la o astfel de normalitate va solicita înțelegerea că, atât profesorii, cât și elevii vor integra 

tehnologia la clasă și vor continua să învețe.  
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MESERII ŞI MESERIAŞI - PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. PETRUŢA ANGELA  

G.P.P. STEP BY STEP NR. 12, ALBA IULIA 
 
Perioada: 27.04.2020 – 30.04.2020; Grupa: mare Tema anuală de studiu: Ce şi cum vreau să fiu? 
Proiect tematic: ÎNVAŢĂ DE LA TOATE Tema săptămânii: MESERII ŞI MESERIAŞI 
 

TURA I  
Data Denumirea 

activităţii 
Activitatea de 
învăţare 
Sarcini de lucru 

Recomandări pentru părinţi Semnătura 
educatoarei 

 
LUNI 
27.04.2020 

 
SUNT 
ATÂTEA 
MESERII! 
 
  
 
 
 
 
 
GIMNASTI-
CA DE 
DIMINEAŢĂ 

 
-Identifică 
meserii şi 
denumeşte 
unelte specifice 
acestora 
 
-Iniţiază jocuri 
de rol cu 
meserii 
îndrăgite 
valorificând 
resursele avute 
la dispoziţie 
acasă 
 
- Execută 
mişcări şi 
exerciţiide 
gimnastică 

 - DISCUŢII legate de profesia părinţilor, a rudelor şi 
cunoscuţilor 
 - CITIRE de imagini din cărţi, reviste  
 - OBSERVAREA şi denumirea uneltelor specifice 
 - Vizionare filmuleţe pe youtube:  
Meserii Ed. limbajului 
https://www.youtube.com/watch?v=-z2J4re8Hrg 
https://www.youtube.com/watch?v=CixSoutfVbQ 
Gimnastica: 
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU 

 

 
MARŢI 
28.04.2020 

 
MESERIA 
PREFERATĂ 
 
 
 
CÂNTEC ŞI 
MIŞCARE 

-Iniţiază jocuri 
legate de 
meseria 
preferată şi se 
costumează 
valorificând 
resursele avute 
acasă 
-Realizează 
lucrări plastice 
şi practice 
legate de tema 
dată 
- Exprimă idei, 
gânduri, 
curiozităţi; 
- Audiază 
cântece legate 
de profesii 

 
www.pinterest.com 
www.didactic.ro 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs 
Cântecul meseriilor 

 
 

 
 MIER- 
CURI 
29.04.2020 

 
ZIUA 
INTERNA-
ŢIONALĂ A 
DANSULUI 

-Execută 
mişcări de dans 
în funcţie de 
melodia aleasă 
- Exprimă trăiri 
şi emoţii prin 
mişcare şi dans 
- Audiază textul 
poeziei Ce 

 
Vizionare filmuleţe cu balerine/dansatori! 
 
Ce miros au meseriile? G. Rodari 
https://www.youtube.com/watch?v=EBLGLdL-4RQ 
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miros au 
meseriile? G. 
Rodari 

 
 JOI 
30.04.2020 

 
TALENTE ÎN 
BUCĂTĂRIE 
 
 
SĂ FACEM 
SPORT! 

-Realizează 
mici sarcini în 
bucătărie 
- Modelează 
aluat 
- Integrează 
ajutorul primit, 
pentru 
realizarea 
sarcinilor de 
lucru la care 
întâmpină 
greutăţi; 
- Manifestă 
creativitate în 
activităţi 
diverse. 
- Execută 
mişcări şi 
exerciţii de 
gimnastică 

Vizionarea poveştii  
Petrică şi pâinea PPT 
www.didactic.ro 
Cântec Brutarii: 
https://www.youtube.com/watch?v=OzHDscM7q8o 
 
 
YOU TUBE: SPORT DE ACASĂ 
https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY&t=75s 

 

 
TURA II 
Data Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 
 
LUNI 
27.04.2020 

SĂ AFLĂM 
MAI 
MULTE 
DESPRE 
MESERII! 

-Identifică rolul fiecărei 
meserii în viaţa comunităţii  
- Identifică şi denumeasc 
uneltele specifice diferitelor 
profesii 

 
Prezentare PPT, sursa www.didactic.ro 

 

 
MARŢI 
28.04.2020 

 
MESERIA 
PREFE-
RATĂ 

- Iniţiază jocuri legate de 
meseria preferată 
- Identifică profesiile în 
funcţie de caracteristicile 
enumerate în cadrul 
ghicitorilor 

 
 
Ghicitori 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=qK0PWtq6nYQ 

 

 
MIER-
CURI 
29.04.2020 

 
ZIUA 
INTERNA-
ŢIONALĂ A 
DANSULUI 

- Vizionează diverse 
categorii de dansuri artistice- 
 
-Audiază şi repetă poezia Ce 
miros au meseriile? G. 
Rodari 

 
www.youtube.com 
 
https://www.youtube.com/watch? 
v=EBLGLdL-4RQ 
 

 

 
JOI 
30.04.2020 

 
NE PLACE 
SĂ GĂTIM! 

- Pregătesc salate, gustări 
haioase 
-Repovestesc conţinutul 
poveştii Petrică şi pâinea 
-Execută diferite mişcări de 
euritmie şi dansuri în funcţie 
de fragmentele melodice 
audiate 

 
www.pinterest.com 
 
Diverse genuri muzicale www.youtube.com 
 

 

TURA I 
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
Whatsapp, facebook, discuţii telefonice, documente text, imagini, jocuri, fişe de lucru 
TURA II 
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
Whatsapp, facebook, discuţii telefonice, documente text, imagini, jocuri, fişe de lucru 
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O LECȚIE DE VIAȚĂ 

 
PROF. DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PINTELESCU LILIANA 
 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”SF. ANDREI” 

 GURA HUMORULUI  
 
 Unitatea în care imi desfășor activitatea, asigură cadrul optim ce permite derularea unui proces 

formative-educativ și recuperator al elevilor cu dificultăți de învățare. 
Marea intrebare ce a stat în această perioadă în gândul meu și al tuturor colegilor din școala noastră 

a fost cum să reușm să îi ținem ocupați pe copii și cum să facem astfel încât să nu întrerupă contactul cu 
școala? Personal lucrez cu o clasă unde exista copii cu deficientă severă și/sau autism din ciclul gimnszial, 
copii cu care se lucrează individualizat, pe bază de plan de intervenție personalizat, în funcție de nivelul de 
dezvoltare al fiecăruia.  

Forțați să rămânem aproape trei luni închiși în casă, copii și profesori deopotrivă ne-am mutat în 
mediul on-line. Nimeni nu a fost pregătit pentru această perioadă și am încercat cu toții să ne adaptăm din 
mers. Profesori și invățători n-am organizat în asa fel incât elevii sa nu uite ce au invățat până acum, iar 
anul școlar să poată fi încheiat cu note și calificative obținute la distanță. Așadar, cu copiii mei nu s-au putut 
face intâlniri cu predare in grup. Dar asta nu ne-a impiedicat să ne întâlnim on-line pe rând, să ne vedem, 
să vorbim. 

Încă din primele zile am simțit nevoia sa-i sun pe elevii mei, să văd dacă sunt sănătoși, dacă sunt bine. 
Poate că prima lecție a fost că am invățat să ne prețuim mai mult. Simplul fapt ca s-ar putea intâmpla ceva 
cu unul dintre noi deja ne-a apropiat mai mult decât înainte și am putea spune ca a fost o distanțare mai 
mult fizica decât socială și mai mult o apropiere din punct de vedere emotional.  

 În acest scop a fost foarte necesar un dialog între profesori si părinţi; profesorii au trebuit să dea 
dovadă de abilități deosebite în relaţia cu părinţii, iar competenta pe această latură ar trebui considerată ca 
o aptitudine profesională; părinţii au trebuit să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu 
profesorii;  

Așadar, in această perioada, cu toții a fost nevoie să facem eforturi pentru a ne adapta acestei situații: 
parinți, elevi și profesori deopotrivă. Cu drag de teme sau nu, cert este că legătura cu școala și pregatirea 
elevilor a trebuit să continue de acasă indiferent de situație și cu mult ajutor din partea părinților, bineînțeles 
acolo unde s-a putut, pentru că, din păcate nu toți copiii au putut beneficia de ajutor din partea părinților. 
Se știe că, dacă cele două medii educaţionale - şcoala şi familia - se completează şi se susţin, ele asigură 
într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială.  

În intalnirile cu elevii mei, am trimis fise, am discutat, după posibilitățile lor diferite teme, am facut 
desene, am ascultat cântecele, copiii au povestit ce au facut acasă, au trimis filmulețe cu activități realizate 
în gosposărie împreună cu familiile lor. Mulți mi-au marturisit ca scoala de acasă nu este un lucru chiar asa 
de minunat pentru ca le este dor de interacțiunea dintre ei, de mediul școlar, de intâlnirea cu profesorii. 
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În toată această perioadă am avut nevoie să învățăm cum să avem răbdare, cum să ne cunoaștem mai 
bine, cum să ne decuplăm de la ritmul nostrum obișnuit de viață.  

Demn de reținut este faptul că nu toți elevii de la scoala on-line au avut acces la mijloacele electronice 
de comunicare. Mulți dintre ei nu dispun decât de telefonul părinților, nu au imprimante, așa încât munca 
lor a fost mult mai grea. Acesta ar fi un neajuns al acualei crize, de care sunt convinsă că se va tine cont în 
viitor. 
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SISTEME DE MANAGEMENT AL INVAȚARII 

 
PROF. DELIA ELENA PINTILIE,  

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU 
 
Multe școli nu sunt sigure ce să facă în acest moment de criză. În multitudinea de platforme de 

învățare online cele mai utilizate sunt: Google Classroom, Moodle, Edmondo etc. 
Iată câteva dintre concluziile la un nivel de imagine mare, fără a intra în detalii, a celor mai utilizate 

LMS (sisteme de management al învățării).  
Google Classroom și Moodle sunt două sisteme de management al învățării (LMS) care vizează 

profesorii și studenții atât din sistemul preuniversitar, cât și din învățământul superior. În timp ce Google 
Classroom este desfășurat în cloud, Moodle oferă atât o implementare locală, cât și pe bază de cloud. 

Google Classroom face parte din pachetul G Suite for Education (Google for Education) care include 
Gmail, Google Drive, Google Calendar și alte aplicații. Principalul avantaj al clasei Google este că este 
simplă de utilizat și încurajează colaborarea dintre elevi și profesori. Profesorii pot crea o clasă și lista de 
activități din câteva clicuri. Se pot adăuga studenți după nume (cu adresa de gmail) sau le pot trimite un 
cod pentru a se alătura. Studenții pot vedea apoi ce sarcini au de îndeplinit, participă la forumurile de discuții 
sau pot trimite mesaje profesorului (fie în privat, fie prin chat de grup). 

Moodle se bazează pe un design modular care permite profesorilor și administratorilor să-și 
construiască propriul curriculum folosind plugin-uri pentru diverse fluxuri de lucru, conținut și activități. 
Utilizatorii pot alege să își instaleze contul Moodle pe serverele lor sau în cloud. Platforma bazată pe cloud, 
numită MoodleCloud, oferă mai multe beneficii, cum ar fi accesibilitatea, scalabilitatea și un proces de 
implementare foarte scurt. MoodleCloud vine în două pachete: Moodle for Free și Moodle for School. 

Google Classroom este un serviciu gratuit pentru profesori și studenți. Cu toate acestea, nu se pot 
înscrie decât dacă școala lor s-a înregistrat la pachetul gratuit Google for Education. De asemenea, Google 
oferă produse și servicii opționale, cum ar fi Chromebookuri, instrumente de creație și servicii profesionale. 

Platforma open-source Moodle este gratuită pentru descărcare și instalare. Cu toate acestea, 
implementarea sa bazată pe cloud, Moodle Cloud, are un pachet Moodle for School, care are trei planuri 
plătite. 

Unele dintre caracteristicile cheie ale Google Classroom includ branding-ul platformei cu culori / 
logo-uri școlare, împreună cu capacitatea de a reutiliza teste, sarcini și alt conținut pentru clase viitoare, 
împărtăși videoclipuri, link-uri sau imagini cu alți studenți, programarea înregistrărilor posturilor, exportă 
note în fișele Google și stabilește permisiunile pentru accesul / comentarii studenților. Unele caracteristici 
noi introduse recent includ capacitatea de a trimite saarcini către studenți individuali, notificări prin e-mail 
și mobile privind datele scadente ale misiunilor și posibilitatea de a personaliza tipurile de notificări primite. 

Moodle oferă multe funcții, cum ar fi o aplicație mobilă, instrumente de creare a conținutului și suport 
pentru mai multe limbi. Unele dintre caracteristicile din pachetul Moodle for School includ BigBlueButton 
pentru conferințe video / web, Quizventure pentru gamificare cu teste și teste, un alt modul de gamificare 
numit LevelUp care include puncte de control progresive, Word Count pentru scrierea sarcinilor, Chemistry 
Editor pentru chimie, Group Alegere pentru proiecte de grup și liste de verificare și urmărire prezență. 

Google Classroom și Moodle împărtășesc funcții similare, cum ar fi funcționalitatea mobilă, 
capacitatea de a crea teste și misiuni și o bibliotecă de conținut. Cu toate acestea, acestea au, de asemenea, 
caracteristici diferite. Funcțiile Google Classroom se concentrează mai mult pe colaborare, în timp ce 
Moodle include funcționalitatea de gamificare. 

Google Classroom are câteva modalități prin care utilizatorii pot primi asistență. În primul rând, 
Centrul de ajutor oferă resurse pentru diverse subiecte din Clasa Google, precum și o secțiune de depanare 
pentru soluții la probleme comune. În al doilea rând, există un forum de produse în care utilizatorii pot 
primi ajutor de la alți utilizatori Google Classroom și personalul Google Classroom. Există, de asemenea, 
ghiduri IT dedicate administratorilor IT ai școlilor. În cele din urmă, Google Classroom oferă, de asemenea, 
actualizări lunare despre noile funcții și alte upgrade-uri ale produsului. 

Moodle menține un site al comunității în care utilizatorii pot găsi informații despre actualizările 
produsului, pot descărca cele mai recente versiuni, accesa documentația referitoare la funcțiile software și 
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pot comunica cu alți utilizatori de pe un forum. Utilizatorii MoodleCloud care au nevoie de asistență 
suplimentară pot contacta partenerul Moodle desemnat. Moodle găzduiește, de asemenea, conferințe ale 
utilizatorilor numite MoodleMoots, care permit utilizatorilor să facă rețea cu dezvoltatorii și partenerii 
Moodle, precum și să învețe lucruri noi despre Moodle. 

Google Classroom și Moodle nu oferă asistență telefonică sau e-mail. În schimb, se bazează pe o bază 
de cunoștințe și forumuri comunitare. Ambii furnizori includ notificări în timp util de știri despre produse 
și actualizări. 

Google Classroom nu este disponibil pentru companii. De asemenea, spre deosebire de alte LMS-uri 
bazate pe școală, acesta nu oferă conturi pentru părinți. În schimb, părinții se pot înscrie pentru a primi un 
rezumat pe email al muncii și notelor copiilor lor. 

Planurile Moodle pentru școală nu pot găzdui decât 500 de utilizatori. Aceasta poate fi o problemă 
pentru cei care necesită o soluție pentru peste 500 de utilizatori. 

Deși principala bază de clienți a Moodle sunt școlile, este disponibilă și pentru companii. Google 
Classroom este disponibil numai pentru școli. În plus, Google Classroom găzduiește un număr nelimitat de 
utilizatori, dar planul Moodle for School, bazat pe cloud, poate găzdui doar 500 de utilizatori. 

Personal, pentru disciplina pe care o predau – fizică, aș prefera pentru evaluare și mai ales pentru 
gameificarea evaluării, soluția Moodle, dar pentru această perioadă în care școala s-a desfășurat exclusiv 
on-line, este mult mai accesibilă soluția Google-Classroom, mai ușor de folosit, mai rapidă ca programare 
și realizare unei ore și, bineînțeles, accesul la Google Meet în mod gratuit a fost cel mai mare avantaj. 

În concluzie, Google Classroom și Moodle au diferite seturi de funcții și servicii. Cheia este să 
evaluați fiecare soluție pentru a determina care se potrivește cel mai bine nevoilor școlii dvs, pentru că deși 
unii din noi am prefera una sau cealaltă platformă, este important ca toți elevii unei școli să fie pe aceași 
platformă, pentru a evita bulversarea prea mare a elevilor, așa cum cu siguranța s-a întamplat în prima 
perioadă a crizei prin care trecem. 
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ULTIMA ÎNTÂLNIRE ONLINE, LA MALUL MĂRII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ALINA MARIANA PINTILII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165 
SECTOR 4, BUCUREȘTI 

 
 Anul școlar 2019-2020 a fost un an plin de provocări, pentru întreaga societate, dar parcă cel mai 

greu a fost pentru elevi, cadre didactice și părinți. Întotdeauna ne-am plâns că învățământul românesc are 
multe lacune, printre care și digitalizarea lui, așa că iata-ne, dintr-odată, în fața unui obstacol, ce a părut 
imposibil de depășit: o țară întreagă, aflată în imposibilitatea de a mai desfășura procesul instructiv-
educativ, pentru că nu aveam mijloacele didactice necesare sau pentru că nu eram pregătiți să le utilizăm. 

 Am trecut întâi prin panică, apoi am încercat să mă informez și am luat cu asalt fiecare curs de 
perfecționare disponibil, așa că, în stil heirupisto-românesc, am început ușor-ușor să pot folosi Zoom-ul, să 
țin lecții online, folosind platforma școlii si aplicația Google Meet, să sharuiesc un ecran, să postez teme și 
să corectez.  

 Privind retrospectiv, a fost o perioadă dulce-amară, pentru că îmi este tare dor de elevii mei, de care 
nu m-am bucurat, în cel mai frumos an al ciclului primar- clasa pregătitoare! Mi-e tare dor de îmbrățișările 
lor, de zâmbetele știrbe, de foiala lor neostoită, de dorința lor de cunoaștere si de inocența lor. De ce dulce? 
Pentru că uitasem că noi, cadrele didactice, suntem permanent în alertă, că trebuie să ne ridicăm permanent 
la nivelul societății, indiferent de varsta si experiența pe care o avem: această perioadă m-a determinat să 
redevin curioasă si determinată, așa cum eram la inceputurile mele, ca învățătoare. 

 Bineințeles că și eu am trecut prin stări de revoltă, împotriva unui sistem care mai mult cere, decât 
oferă, dar mi-am amintit de elevii mei dragi, care stăteau închiși în case, poate în apartamente înghesuite, 
rupți de colegii și prietenii cu care se jucau la școală, prinși în mrejele tristeții și nesiguranței părinților, așa 
că m-am mobilizat să absorb, ca un burete, tot ce mi se oferea, pentru a învăța și a pune în practică, la clasă.  

 Ar trebui acum să enumăr acum aplicațiile pe care le-am folosit, noianul de webinarii, conferințe și 
cursuri, pe care le-am urmarit, doar acesta este semnificația unui ”exemplu de bune practici”, în schimb, 
aleg să vorbesc din suflet, pentru că, în primul rând sunt o mamă, mai înainte de a fi membru într-o societate 
cu neajunsuri! Aleg să fac cu sufletul, pentru că acești copii îmi sunt la fel de dragi, precum copilul meu! 
Aleg să nu fiu negativistă, ci să sper că puținul meu, adunat cu puținul altora, poate aduce o schimbare, de 
jos în sus, dacă de sus în jos nu se poate! 

 Am încheiat anul școlar, făcând întâlnirea de ramas-bun, pe plajă. M-am străduit din răsputeri, să le 
dau copiilor sentimentul de vacanță, de bucurie, de vară, cu miros de soare și de valuri. 

 Mai puțin a contat efortul de a rezolva problemele tehnice, înainte de marea întâlnire, mi-a rămas în 
suflet, pregnant, sentimentul că online-ul te îndepărtează, dar te și apropie de cei dragi, tehnologia te 
introduce în ”era distanțării sociale”, dar daca vrei să înveți s-o folosești, neobosit, te ajută sa transcezi 
ecrane fără viață și să te cuibărești, adânc, în suflete dulci de copii! 

 Pro sau contra? Eu votez PRO! 
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EDUCAREA SI EXERSAREA CONSTIINTEI FONOLOGICE 

 - ȘCOALA DE ACASA 
  

PROF. PIRIIANU LILIANA-DANIELA 
C.S.E.I. BALS, OLT 

 
Argument 
Programul de educare şi exersare a conştiinţei fonologice on-line vine în sprijinul copiilor cu CES 

pentru a le dezvolta capacitatea de exprimare orală şi scrisă. 
Obiective 
- dezvoltarea atenţiei auditive; 
- formarea și devoltarea percepției fonematice şi a memoriei auditive; 
- formarea capacității de analiză și sinteză fonetică la nivelul silabei; 
- formarea capacității de analiză și sinteză fonetică la nivelul cuvântului. 
Beneficiari 
- elevii cu tulburări de limbaj cuprinşi în programul terapeutic logopedic 
Resurse  
materiale: jetoane, obiecte, ppt-uri, etc.  
Activităţi: 
Activităţile se vor desfăşura la nivelul sunetelor, silabelor, cuvintelor, prin: 
- exerciţii de reproducere a sunetelor, silabelor, cuvintelor; 
- exerciţii de diferenţiere a sunetelor, prin diferite canale senzoriale (auditiv, tactil, vizual). 
Exemplu: sunetul ş poate fi identificat şi diferenţiat de alt sunet prin componenta sa acustică, prin 

perceperea jetului de aer cald pe mână, prin urmărirea poziţiei buzelor şi a limbii în timpul emiterii 
sunetului; 

- exerciţii cu sunete-perechi şi cuvinte paronime, structurate după criteriul asemănării acustice (ex: 
pară-bară; cară-gară); 

 Memorizări de versuri. 
1. Nivelul fonemului 
Descrierea abilității de conștientizare fonologică: 
 Copilul va identifica, localiza şi manipula sunetele în cadrul cuvântului. 
Exemple de activităţi: 
- exerciţii, jocuri de identificare a fonemului în cuvânt (Cu ce sunet începe cuvântul „masă”? Cu se 

sunet se termină? Se aude sunetul „s” în cuvântul „masă”?); 
- exerciţii de localizare a sunetului în cuvânt (recunoaşterea poziţiei pe care o ocupă sunetul (iniţial, 

median, final); 
- exerciţii, jocuri de recunoaştere a sunetului comun/ diferit dintr-un şir de cuvinte 
- exerciţii, jocuri de analiză fonetică a sunetelor componente ale cuvântului (carte: c-a-r-t-e); 
- exerciţii, jocuri de sinteză a sunetelor în cadrul cuvântului (c-a-r-t-e: carte); 
- exerciţii, jocuri de ordonare a sunetelor în cadrul cuvântului (a-c-t-r-e: carte); 
- exerciţii, jocuri de formare a unor cuvinte noi, prin eliminarea, adăugarea sau substituirea unui 

fonem în cadrul cuvântului. 
2. Nivelul silabei 
Descrierea abilității de conștientizare fonologică:  
Copilul va identifica şi manipula sunetele în cadrul silabei. 
- exemple de activităţi: 
- exerciţii de pronunţie coarticulată a sunetelor care compun silaba (ooo-iii: oi); 
- exerciţii de analiză şi sinteză a silabelor directe (ma), inverse (am), inchise (mic), deschise (mea); 
- exerciţii cu şiruri de silabe reversibile (ca-ac); 
- exerciţii de diferenţiere a seriilor de silabe-perechi (pa-ba, pe-be, pi-bi…; ap-ab, ep-eb, ip-ib…). 
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3. Nivelul cuvântului 
Descrierea abilității de conștientizare fonologică:  
Copilul va identifica şi manipula silabele în cadrul cuvântului. 
Exemple de activităţi: 
- exerciţii motrice de segmentare (analiză) a cuvintelor şi de sinteză a silabelor în cuvânt; 
- exerciţii, jocuri de ordonare a silabelor, pentru a forma cuvinte cu sens; 
- exerciţii de completare a cuvintelor lacunare (cu silabă iniţială dată, cu silabă finală dată etc). 
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 PROCESUL EDUCAȚIONAL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, ELENA PIRTEA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,SEMENIC” REȘIȚA 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere.  

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 
activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 
încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 
bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
educabilii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui 
niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

 Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații 
care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

 În astfel de circumstanțe (pandemia Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc 
alternativ de educație sub forma unui plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru 
fișele de lucru, Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma 
Neolms pentru instruirea cadrelor didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de 
comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi.  

 Menționez un aspect important – interacțiunea! Este, totodată, posibil să observăm în această 
perioadă de predare on-line, elemente de comunicare interumane care se pot pierde. Nu mai putem observa 
în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic mai atenţi la reacţiile 
receptorului pentru a le interpreta corect. 

 Dar… când a fost inventat învățământul online, nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util omenirii 
în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne adaptăm! 

 Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 
particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

 Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, 
cumva, mai flexible, de aceea suntem în măsură să oferim colegilor noștri de breaslă (și nu numai!) cȃteva 
recomandӑri pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade: 

→ monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, 
chiar a telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții 
copiilor împlicați în acest proces de învățare; 
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→ evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, a conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

→ evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 

→ asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală 
(sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 
apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 
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ŞCOALA ALTFEL!ŞCOALA DE ACASĂ! 

 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, PÎRVULESCU CORNELIA 

 LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 
 

 De ceva vreme trecem printr-o perioadă dificilă, grea, în toate sistemele în care trebuie să ne adaptăm 

prin orice mijloc. Şcoala altfel sau şcoala de acasă reprezintăo nouă provocare pentru elevi şi o oportunitate 

pentru cadrele didactice. În condiţiile în care lucrează mai mult decât de obicei pentru a compensa 

inconvenientele apărute, cadrele didactice regândesc situaţiile de învăţare şi pun mai mult accent pe calitate, 

pe progresul şcolii autentic, dar şi pe implicarea elevilor. 

 Pentru a susţine activităţi de învăţare la distanţă atât elevii cât şi cadrele didactice folosesc cel mai 

frecvent aplicaţii simple de comunicare cu clasa şi individual (cu fiecare elev), precum Wattsapp sau 

Messenger.  

 Prof.univ.dr. Constantin Cucoş afirma că”orice proiect de educaţie la distanţă este, de bună seamă, 

un demers pedagogic ce presupune redimensionări de conţinut şi de strategie comuncaţională”.Acelaşi 

prof.unv.dr. mai afirma că”profesorii noştri sunt, într-o bună măsură, pregătiţi să facă faţă acestei provocări 

şi să compenseze inconvenientul şi deficienţele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate 

didactică”. 

 Ca orice măsură şi această nouă provocare are dezavantaje şi avantaje. Dezavantajele ar fi că, printre 

dificultăţile de realizare a activităţii didactice la distanţă lipsesc instrumentele pentru gestionare a clasei 

prin feed back şi evaluare, platformele ce trebuiesc instalate nu funcţionează câteodată, lipsa unui calculator 

suficient de performant şi lipsa timpului necesar pentru a înţelege şi utiliza instrumentele şi resursele 

digitale. 

 Există, însă un punct central al unei strategii eficiente pentru succesul abordării lecţiilor la distanţă, 

şi anume, motivatia. 

 Motivaţia rămâne un factor esential în tot acest proces; motivaţia cadrelor didactice de a proiecta şi 

a desfăşura activităţi de învăţare semnificative, dar şi motivaţia elevilor de a învăţa.Cadrele didactice trebuie 

să dea dovadă de creativitate, spontaneitate, pentru a trece dincolo de zona de confort, pentru a face lucrurile 

ALTFEL în această perioadă. 

 Indiferent că educaţia se face la distanţă sau nu, în esenţă, rămâne un act pedagogic.  
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ȘCOALA DE ACASĂ O PROVOCARE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PÎTIU GEORGETA 

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PP ȘI PN RAZĂ DE SOARE, PLOIEȘTI 
 
 Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu diverse 

probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să rămână educația, 
care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și 
să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. Situația de criză din 
primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele existente în societate, 
care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context, se 
resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți, 
mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, 
implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor 
didactice, în educația tinerei generații. Însăși elevii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel devenind fideli 
parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale 
inteligente, care ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății. 

 Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor 
a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la 
educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată 
pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată 
comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în 
întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. Instrumentele și strategiile 
utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, 
cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conferențe 
în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această 
perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele 
didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt 
prioritate în această perioadă de izolare. Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii 
să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile 
cu valoare educativă superioară ulterioară. 

 Este îmbucurător faptul că părinții s-au implicat activ în exprimarea opiniei lor cu referire la 
organizarea procesului de învățare de la distanță. Majoritatea din ei au demonstrat responsabilitate și 
deschidere pentru comunicare eficientă, precum și oferirea de suport copiilor în caz de necesitate. Părinții 
au accentuat că s-au implicat activ în procesul de învățare de la distanță, mulți din ei lucrând de acasă au 
avut posibilitatea să observe, să monitorizeze și chiar să ofere ajutor copiilor. Fapt este că părinții au nevoie 
și ei să fie formați și să cunoască aspectele generale ale psihopedagogiei, de asemenea tehnologiile și 
strategiile educaționale pe care le utilizează copiii. 

 Cadrele didactice care au fost implicați în școala de la distanță au simțit o nouă provocare – cea de a 
lua în vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au avut posibilitatea să cunoască direct 
modalitatea de organizare a învățării. De aceea sunt necesare sesiuni de formare și cu părinții pentru a 
înțelege și a se implica mai activ în acordarea unui suport educațional copilului și să intervină în anumite 
situații. În perioada de organizare a învățării de la distanță, rolul părinților a devenit unul mai complex, de 
la cel de protecție a copilului și griji materiale, la cele spirituale: de ghidare, monitorizare, uneori de 
provocator intelectual și de diversificator de experiențe. Un rol important al părintelui în această perioadă 
a devenit asigurarea cu spațiu de lucru bine delimitat pentru copil/copii, care psihologic ajută elevul să ia 
în serios lucrul și să fie mai responsabil. 

 Treptat cadrele didactice, care au mobilizat elevii ș părinții și s-au adaptat condițiilor reale au venit 
cu propuneri constructive de organizare interactivă a învățării de la distanță. Cadrele didactice au început 
să se implice în diverse activități de învățare, webinarii, schimb online de bune practice, au studiat noi 
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modalități de organizare interactivă a învățării de la distanță, au elaborat diverse ghiduri metodologice etc. 
Astfel, au fost mai bine valorificate inteligențele copiilor, au fost dezvoltate competențele. 

 Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că scoală ar trebui 
să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească 
caractere, într-un context valoric. 

 În cadrul organizării procesului de învățare de la distanță, este necesar de reorganizat demersurile de 
predare-învățare-evaluare, accent punându-se pe noi paradigme ale educației, care includ nu doar însușirea 
de cunoștințe, ci în primul rând sistematizarea conținuturilor, utilizarea unor instrumente adecvate, 
practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare și creativitate, managementul eficient al timpului și al 
resurselor, alternarea activităților frontale cu cele individuale, valorizarea învățământului personalizat etc. 
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 GRĂDINIȚA DE...ACASĂ! 

  
 PROF. PITTMAN KATALIN 

 G.P.P. NR. 46 ALLEGRIA ORADEA 
  
 Motto: “Copiii trebuie învățați cum să gândească, nu ce să gândească” (Margaret Mead) 
  
 Perioada prin care trecem reprezintă nu numai pentru noi, dascălii, ci pentru întreaga omenire, mai 

mult decat o provocare obișnuită – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă 
nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite 
paliere. 

 Ce se întâmplă cu copiii, cu elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 
 Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect tipizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și softuri educaționale online care abundă în media în această 
perioadă) și reprezintă o forma de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, tradițional, “față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public sau privat, 
indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Tot ceea ce înseamnă proces educațional de predare-
învățare-evaluare a revenit în atenția noastră sub titulatura de proces educațional la distanță. Cu toții ne-am 
mutat activitatea în mediul online, am făcut cunoștință și am “îmblânzit” aplicații care facilitează învățarea 
la distanță. 

 În absența relaționării față în față cu copiii, în contextul fizic al sălii de grupă, trecem printr-un proces 
de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
ei pentru a ne îmbunătăți exact cele laturi pe care le cere viitorul în acest domeniu. 

 Există, categoric, câteva avantaje și dezavantaje ale predării online. 
 
 Avantaje: 
 1. distribuirea rapidă a materialelor didactice - Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, 

oriunde și oricui informațiile pe care le dorește, astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor 
pentru a se întâlni fizic și nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân online. 

 2. elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simplă accesare - Orice persoană din grupul 
țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

 3. existența conținuturilor multimedia - Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere 
și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

 4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință - Dacă distribuitorul își dă seama 
că a transmis o informație greșit sau poate dorește să o actualizeze, el poate face acest lucru oriunde și 
oricând. De asemenea, orice document poate fi editat și reedidat, astfel corectarea nu mai produce 
dificultăți. 

 5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor - Informațiile pot fi îndreptate 
spre o persoană sau către mai multe în același timp în mod individual sau se pot crea grupuri în care 
utilizatorii pot să și comunice. 

 6. folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului - Fiind existente grupurile, membrii 
pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar 
rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și nu numai 
învățare individuală. 

 
 Dezavantaje: 
 1. dificultăți în utilizarea tehnologiei - Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la 

zi cu noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor 
sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și dezorientare, de 
unde apare și lipsa de motivație. Dar această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. 
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 2. lipsa comunicării reale/ fizice - Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, 
atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea 
mediului virtual în exces ne robotizează! 

 3. situații limită - Numesc situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context în 
care nu poate avea acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să 
piardă o anumită informație care îi era utilă în acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste 
situații de criză chiar nu pot fi controlate. 

 Acesta este viitorul, este era tehnologiei, era digitală, însă lucrurile acestea ar trebui totuși dozate. Ar 
trebui să ne gândim foarte mult la importanța creativității, păstrării unor valori cu care copiii trebuie să 
crească, pentru că este ca și într-o grădină: o să culegem ceea ce cultivăm. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL DIN GRECIA 

SISTEMUL DE EVALUARE ȘI NOTARE 
 

PROF. PLAMADĂ MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE P. CARP”- ȚIBĂNEȘTI, IAȘI 

 
Abordarea acestei teme nu a însemnat pentru mine doar o sarcină de lucru care trebuia rezolvată, ci a 

reprezentat implicarea și susținerea propriu-zisă a înființării unei școli cu predare în limba română pentru 
copiii cetățenilor români stabiliți în Grecia, respectiv comunitatea Sparti. În calitate de membru fondator al 
Asociației Româno-Elene Filia (Prietenia) am avut oportunitatea de a locui pentru o perioadă în Grecia. 
Consider că am fost privilegiată pe de o parte, pentru că am cunoscut sistemul de învățământ grecesc din 
interior ca și absolventă a cursului de Limba neo-greacă și istoria Greciei, curs finanțat de Ministerul 
Educației și a Religiilor din Grecia, dar și în calitate de mamă a unui copil care a studiat primii trei ani din 
ciclul primar la o școală publică din această țară.  

În Grecia, disciplinele şcolare sunt împărțite în două grupe. Unele materii au prioritate asupra altora, 
iar rezultatele la aceste materii prioritare joacă un rol important în promovarea elevilor în anul viitor. Notele 
obținute la materiile din grupa A (limba maternă, limba modernă și matematica) cântăresc mai mult decât 
cele din grupa B (educația fizică, muzica, arta, economia, tehnologia și orientarea școlară). În plus, elevii 
nu trec în anul următor în cazul în care au picat la trei sau mai multe din materiile la care au examene la 
sfârșitul anului (limba maternă, matematică, istorie și fizică). 

În procesul decizional de repetare a clasei în învăţământul primar grecesc rolul profesioniştilor din 
domeniul educaţiei (din interiorul şi din afara şcolii) este în primul rând de a identifica acei elevi care, din 
varii motive (absențe nemotivate, boală, etc.) ar trebui să repete anul. Profesorul clasei, alte cadre didactice 
care predau la clasă anumite discipline (Religie, Limbi straine, Muzică, T.I.C., etc.) sunt primii care emit 
primele recomandări și apoi discută fiecare caz în parte cu directorul, părinții și uneori chiar cu un psiholog. 
Cu toate acestea, decizia finală revine inspectorului alocat școlii, care aprobă au respinge recomandarea 
consiliului profesoral. În Grecia, în cazul în care un profesor sugerează faptul că un elev ar trebui să repete 
un an este pusă în aplicare o procedură complexă și de aceea se întâmplă foarte rar pentru copii să repete 
un an.  

Elevul este evaluat în ceea ce privește: 
 Implicarea sa în procesul zilnic de predare şi de învăţare în clasă, şi întreaga sa activitate şcolară,  
 Rezultatele progresului sau așa cum reiese din probele scrise pe trimestre şi din examenele finale,  
 Studiile şi participarea sa la activitățile desfășurate de școală pe parcursul anului școlar. 
În scopul de a informa pe deplin părinții despre progresul elevilor, profesorul de la începutul anului 

școlar alege în acest scop un spațiu (o sală, alta decât sala de clasă) și un timp (un anumit interval orar, în 
afara orelor de studiu) cunoscute de către toți părinții. La sfârșitul fiecărui trimestru profesorul evaluează 
performanța generală a elevilor și decide împreună cu ceilalți profesori data la care părinții vor fi informați 
cu privire la progresul elevilor. Deoarece calificativele și notele nu sunt trecute în carnete (nu dețin carnete 
de note), participarea părinților și tutorilor la ședințele desemnate de școală este esențială. De asemenea, 
profesorul aduce la cunoștință fiecărui părinte cel puțin de două sau trei ori pe an (în lunile Decembrie, 
Martie și Iunie), printr-o analiză amănunțită, evoluția școlară a elevului. 

 În această analiză sunt prezentate următoarele aspecte: progresul elevului la fiecare disciplină; 
rezultatele la testele inițiale și cele formative; absențele elevului; implicarea elevului în activitățile 
extracurriculare; performanțele elevului. 

Grecia este o țară în care multe aspecte ale evaluării – cum ar fi procedeeele și metodele – sunt 
descrise de autoritățile educaționale centrate prin ghiduri de Curriculum Național (de ex. Decretul 
prezidenţial 465/1981 care stabileşte procedura pentru promovarea, respingerea şi examinarea elevilor de 
la Școala Primară) ca și prin manuale școlare.  

În Grecia, pentru clasele mici, învățătorii cu ajutorul specialistului (psihopedagogului) avizat 
urmăresc progresul fiecărui elev separat. Rezultatul așteptat în timp este ca elevul să învețe să studieze 
singur, fără sprijin din partea adulților, părinților.  
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La sfârșitul clasei a VI-a se eliberează elevului un certificat, care este necesar pentru a continua 
studiile. Acest certificat de absolvire a școlii primare se acordă pe baza activității din cursul anilor școlari 
și pe baza unui examen final la nivel de școală (intern) care conține cel puțin o parte scrisă. Uneori 
conținutul probelor scrise și/orale este compilat de către o echipă din cadrul școlii care deține 
responsabilitatea totală legată de susținerea probelor. 

Atât Romania cât și Grecia au adoptat și au dezvoltat strategii naționale de îmbunătățiri semnificative 
a funcționării sistemului de învățământ. Activităţile de evaluare sunt proiectate din perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat și pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor 
pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR PLOSCAR ANCA 

 GRADINIȚA CU P.P. RAZA DE SOARE MEDIAȘ 
  

 Motto 
 “Unii copii sunt precum nişte roabe: 
trebuie să fie împinşi. 
Unii sunt precum bărcuţele: 
trebuie să fie vâslite. 
Unii sunt precum zmeele: 
dacă nu le ţii strâns de sfoară 
vor zbura departe, sus. 
Unii sunt precum pisicuţele: 
tare mulţumite când mângâiate. 
Unii sunt ca nişte remorci: 
folositoare numai când sunt trase. 
Unii sunt precum baloanele: 
tare uşor de vătămat,  
de nu le mânuieşti cu grijă. 
Unii sunt mereu 
de nădejde şi gata să te-ajute.” 
“~El. Schulman Kolumbus~” 
 Etimologic, termenul educație, poate fi dedus din latinescul educo-educare (a alimenta, a îngriji, a 

crește -; plante sau animale) sau educe - educere.  
 Termenul education, apare în secolul XVI la francezi, de unde va fi împrumutat și în limba română 

prin termenul educație (Cucoș, 1999). 
Exemplificăm acest concept prin următoarele definiții: 
• educația este o componentă a existenței sociale, fiind în fapt o întâlnire de factura informațională 

între individ și valorile de orice natură ale societății (Stan, 2001); 
• activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni exercitate în mod 

conștient, sistematic, și organizat, în fiecare moment un subiect -; individual sau colectiv -; acționând asupra 
unui obiect -; individual sau colectiv -; în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă 
și creatoare, corespunzător condițiilor istorico-sociale prezente și de perspectiva (Nicola, 1980); 

• educația este un fenomen socio-uman care asigură transmitarea acumulărilor teoretice 
(informațiilor) și practice (abilităților) obținute de omenire de-a lungul evoluției social-istorice tinerelor 
generații, formându-le personalitatea și profesionalitatea necesară desfășurării de activități utile în plan 
social (Bontas, 1998); 

• acțiunea părinților, profesorilor, formatorilor, educatorilor, pedagogilor, menite să îmbunătățească 
în mod conștient, prin adoptarea unor măsuri educaționale, capacitățile, cunoștințele, atitudinile, orientările 
valorice, voința de a munci, adică maturizarea copiilor și tinerilor, în scopul participării competente a 
acestora la viața socială (Schaub&Zenke, 2001). 

 Activitatea didactică centrată pe copil, presupune aplicarea principiilor de instruire diferențiată care 
se realizează prin strategii de instruire ce demonstrează o nouă viziune a cadrului didactic asupra grupei de 
copii, noi roluri asumate de către profesori și copii, folosirea unei diversități de metode, tehnici și procedee 
de instruire. 

 Acest tip de învățare dezvoltă abilitățile copiilor de a învăța strategii, cum ar fi capacitatea de a 
rezolva probleme, gândirea critică și gândirea reflexivă. Învățarea care plasează copilul în rolul central 
răspunde și se adaptează diferitelor stiluri de învățare ale copiilor ( National Center for Research on Teacher 
Learning 1999) 
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 Maslow în studiile sale, având ca subiecți bine adaptați, pe care îi numea autoacatalizatori, a ajuns la 
concluzia că aceștia caută experiențe de viață care le aduc satisfacție. În lucrarea Către o psihologie a 
ființei, Maslow prezintă 43 de afirmații, postulate de bază, ce explică punctul său de vedere. Iată câteva din 
cele mai semnificative: 

• fiecare individ se naște cu o anume natură interioară 
• această natură este formată și influențată de experiențe, gânduri și trăiri inconștiente 
• indivizii își controlează cea mai mare parte a propriului comportament 
• copiilor trebuie să li se dea posibilitatea de a lua cât mai multe decizii privind propria lor dezvoltare  
• părinții și educatorii sunt chemați să joace un rol important în a oferi copiilor posibilitatea de a 

face alegeri înțelepte 
• prima cerință este de a satisface trebuințele de siguranță, iubire, confort și stimă personală, lăsându-

i să crească și nu controlându-le căile de creștere 
 Cuvântul de ordine propus de Maslow educatorilor, ca sinteză a poziției sale, exprimă o cerință 

banală dar adesea nerespectată Lăsați copiii să crească! 
 Învățământul la distanță nu poate înlocui niciodată experiența de predare și învățare interactivă și 

intensivă din punct de vedere social.  
 O criză poate fi de asemenea o oportunitate în învățare. Lecțiile învățate în ultimile luni ar putea să 

ne inspire pentru a transforma provocările în oportunități. Activitățile de învățare online vor crește și trebuie 
să vedem cum să folosim inovația și tehnologia pentru a obține o educație de calitate și incluzivă. Eforturile 
noastre ar trebui să fie concentrate pe o transformare digitală suplimentară, asigurând în același timp 
egalitate de șanse și bunăstare.  
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
POENAR LUCIA MONICA – PROF. INV. PREȘCOLAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIMIGEA DE JOS 
 
 Închiderea școlilor din cauza pandemiei a însemnat mult mai mult timp liber pentru copii, care a fost 

petrecut mai mult acasă, în familie. Dacă în primele zile, vestea că nu vor merge la școală probabil a fost 
primită cu bucurie, este foarte probabil ca această schimbare să fi dus în timp la plictiseală sau iritabilitate 
din partea celor mici și mari, a căror libertate de mișcare era oarecum limitată. Era foarte ușor pentru copii 
și adulți să cadă în capcana navigatului pe internet și a timpului petrecut în fața unui ecran fără un scop 
anume. Deși pare relaxantă, părerea mea este că această activitate nu este de folos copiilor pe termen lung.  

 Și grădiniţele au continuat derularea activităţlor online, activități, noi, inedite, atât pentru cadrele 
didactice cât și pentru copii. După facebook, messenger am încercat să accesăm mai multe platforme ( 
Zoom, Google Classroom). Dar rezultatul nu a fost cel dorit și în final ne-am oprit la Whatsapp pentru a ne 
desfășura activitățile. Ni s-a părut cel mai accesibil atât pentru părinți cât și pentru copii. Bineînțeles, pentru 
acei copii provenind din familii care au acces la internet, la mijloace și la resursele de timp necesare. Și nu 
mică ne-a fost mirarea să constatăm că un procent destul de mare (aproximativ 40% duc lipsă).  

 Pentru a ne începe diminețile cu voie bună, am început cu activitățile de dezvoltare personală - 
întâlnirea de dimineață (salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei). Fiecare educatoare a stabilit 
activități grupate pe teme săptămânale, care să îi facă pe copii să se simtă destinși și cât mai aproape de 
colegi și educatoare, fară stres și îngrijorări suplimentare în spațiul casei. Am încercat să propunem jocuri 
distractive și am prezentat lucrări practice sau artistico-plastice ușor de realizat, am încurajat în permanență 
exprimarea emoțiilor, a empatiei și mai puțin a competiției între copii, pentru a reduce presiunea psihologică 
a momentului. 

 Tot pe Whatsapp cadrele didactice - educatoare am schimbat păreri și idei și am stabilit derularea 
unui program cât mai eficient. Împreună am făcut ca acest timp petrecut acasă să fie productiv și distractiv 
pentru toți. Bineînțeles că ajutorul părinților a fost absolut necesar (pentru a vizualiza activitățile ce urmau 
a fi desfășurate în cursul zilei și a-i ajuta pe micuți la rezolvarea sarcinilor).  

 Secvențe dintr-o activitate integrată cu tema “ MISTERIOASA VIAȚĂ A INSECTELOR” (ADP, 
DOS, DEC, ALA): 
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«ȘCOALA ALTFEL» IN MEDIUL ONLINE 

 
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSILVANIA DEVA 

PROFESOR POGAN IONELA 
  

Programul Național «Școala Altfel» este dedicat activităților extrașcolare în care elevii 
au posibilitatea să-și descopere anumite competențe și abilități, prin trăirea unor experiențe utile, 

practice, instructive, dar și atractive, nu oriunde, ci acasă, nu cu oricine, ci cu familia, și sprijiniți de 
școală. 

 «Școala Altfel» este un program național, aprobat prin ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice nr. 5.034/29.08.2016, desfășurat în cinci zile consecutive, în perioada 7 octombrie 
2019 – 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. 

În contextul actual, «Școala Altfel» poate să vină în ajutorul elevilor, cu câteva alternative de 
petrecere a timpului liber, cu activități cât mai variate ajutându-i să se redescopere, încurajându-i și 
motivându-i să rămână acasă, dar să aibă un program zilnic de activități în familie. 

În această perioadă, cadrele didactice și elevii vor desfășura activități care să satisfacă interesele 
elevilor și care să le dezvolte competențele de învățare și abilitățile socio-emoționale. 

Așadar, am alcătuit o listă de activități care pot fi desfășurate în mediul online:  
1. Webinarii pe teme alese de elevi  
Un webinar este un curs transmis live pe internet, realizat de către traineri, profesori sau profesioniști 

din diferite domenii. Teme care pot fi abordate: educația sexuală, educația juridică, drepturile omului, artă, 
cultură, stil vestimentar, despre iubire și relații în adolescență, despre perioada de adolescent sau alte 
activități care vă interesează pe voi și pe colegii voștri. 

Avantajele acestor webinarii:  
Acumularea de informațíi necesare adolescenților, care deseori nu sunt abordate în mediul școlar; 
Cunoașterea și dezvoltarea încrederii în sine și în propriile abilități; 
Echilibrarea relațiilor cu ceilalți și raportării la lume; 
Căpătarea unei imagini coerente despre sine; 
Eliberarea de tensiunea și anxietatea acumulate, stres, frustrări și de sentimente negative; 
Oportunitate de dezvoltare personală. 
2. Discuții libere cu profesorul diriginte despre perioada de liceu  
Aceste discuții pot fi realizate pe platforma ZOOM, GoogleMeet, Skype, Discord etc. 
Avantaje: 
Elevii își dezvoltă capacitatea de empatie, de înțelegere a opiniilor, trăirilor și aspirațiilor altora; 
Acumularea de informații cu privire la o anumită facultate; 
Timp petrecut constructiv împreună cu colectivul clasei; 
Apropiere de profesorul diriginte. 
3. Consiliere în carieră și orientare vocațională 
Puteți crea un eveniment pe clasă sau la nivel de liceu, la care să invitați părinți, prieteni, studenți sau 

rude, care prin intermediul acelor platforme, să povestească despre job-urile și anii de facultate, să le puteți 
adresa, de asemenea, întrebări despre acele meserii și facultățile din orașele în care au studiat sau studiază. 

Avantaje: 
Dacă nu știți sau nu sunteți convinși de ceea ce o să faceți după liceu, această activitate o să vă ajute 

cu siguranță, întrucât invitații vă pot prezenta avantajele și dezavantajele meseriilor; 
Cunoașteți persoane noi; 
4. Petrecere tematică la nivelul clasei  
Puteți organiza o petrecere virtuală! Iar ca totul să fie mai interesant, votați o temă și îmbrăcați-vă 

frumos, pregătiți-vă un fel de mâncare sau un fresh și creați un playlist care să se audă pe fundal în timp ce 
vă creați amintiri de neuitat, cu colegii voștri, pe timp de pandemie. 

Avantaje: 
Aveți posibilitatea să vă apropiați la nivel de colectiv; 
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Timp petrecut constructiv; 
Crearea de amintiri noi pe timpul liceului. 
5. Activități tehnico-științifice 
O altfel de lecție de știință! 
Lecțiile de știință distractive includ experimente de știință interactive care fac elevii să devină mai 

interesați de materiile reale ale fizicii și chimiei. Printre eprubete, pahare Erlenmeyer, coloranți, esențe ce 
își schimbă mirosul și gustul, elevii vor vedea experimente cu gheață carbonică, varză roșie vor vedea cum 
circulă curentul electric, și vor înțelege cum au loc procesele chimice și fizice. În cadrul activității elevii 
vor viziona, vor experimenta de acasă alături de familie experimente surprinzătoare . Elevii vor înțelege că 
anumite fenomene bizare, cum ar fi introducerea unui ou intr-un pahar Erlenmeyer pot fi explicate prin 
știință.  

Oul plutitor 
Vei avea nevoie de 2 ouă, 2 pahare cu apă și sare. Pune un ou în primul pahar cu apă și vei observa 

că se scufundă. În cel de-al doilea pahar adaugă 4-5 linguri de sare, amestecă și așteaptă până se dizolvă. 
Dacă ai folosit apă caldă așteaptă să se răcească întâi. Așează cel de-al doilea ou în pahar și vei observa că 
plutește, iar asta pentru că densitatea oului este mai mică decât densitatea apei cu sare. 

Identificarea mediului de reacție pentru diferite soluții folosite în gospodărie 
O soluție de varză roșie(varza roșie tocată se tine in alcool, amestecul obținut se filtrează, obținând o 

soluție care diluată 50% se poate folosi ca indicator în mediu acid sau bazic) . 
Arborele cu frunze de argint. 
 Pe o placa de sticla se lipește o hârtie reprezentând un pom. La extremitatea superioară a trunchiului 

se fixează cu benzi de celofan, fire de cupru, care să întruchipeze ramurile. In dreptul acestor fire se picura 
azotat de argint, diluat, si se lasă placa orizontal, de preferință la întuneric. A doua zi, se va observa ca 
ramurile sunt acoperite cu « frunze » de argint. 

Cu siguranță aceste experimente îi vor lua prin surprindere atât pe elevi dar și pe părinții lor. 
Avantajele atelierului pentru elevi: 
Experimentează; 
Capătă încredere în ei; 
Dezvoltă curiozitatea pentru știinţă; 
Înțelege mai bine fenomenele din viaţa de zi cu zi; 
În final, sper ca aceste activități să vă ajute să valorificați timpul petrecut în carantină, de acasă, în 

cele cinci zile din «Școala Altfel» și nu uitați să luați voi inițiativă în educație, dacă alții nu o fac!  
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CÂND CLASA ESTE ACASĂ! 

CUM SĂ ADUCEM ECHILIBRU ȘI LINIȘTE PENTRU ELEVII NOȘTRI? 
  

 PROF. POIATĂ FILIȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU” 

 FETEȘTI, JUD. IALOMIȚA 
 
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională, 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 
tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 
de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 
și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 
al activităților școlare și extrașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale -
prezentări multimedia, conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea cunoștințelor, 
dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de 
lucru. Sunt deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de 
actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de 
capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

Învățarea online – completarea educației tradiționale 
 Pentru mulți dintre noi, școala online a reprezentat o noutate, o provocare, un lucru, uneori, greu sau 

imposibil de realizat. Pentru alții, școala online a fost o revelație, o evadare din rutina fiecărei zile.  
 De aceea, în acord cu temperamentul, dezvoltarea individuală, capacitatea de adaptare a fiecăruia, 

școala online a avut și are avantajele și dezavantajele ei. 
 
 Avantaje: 
 -O altfel de atmosferă de lucru, un avantaj pentru introvertiți. În unele săli de clasă din România sunt 

peste 30 de elevi. Prin urmare, este foarte dificil ca toți să aibă șansa să participe activ la fiecare oră. Școala 
online aduce cu sine un avantaj din acest punct de vedere. Astfel, elevul poate învăța lecțiile postate de 
profesori pe diverse platforme, în liniștea și confortul casei. Poate lucra fără tot felul de presiuni sociale 
care, inevitabil, apar atunci când împarte spațiul cu câteva zeci de persoane. Pentru elevii introvertiți este o 
modalitate de lucru ideală. 

-Școala online i-a… eliberat de monotonia aceluiași program zilnic. Unii elevi nu se pot concentra 
bine dimineața, dar învață foarte bine după-amiaza. Însă, fiecare are libertatea de a-și organiza singur 
programul de studiu, de a-și rezolva sarcinile mai eficient și cu mai mult drag. 

 -Descoperirea unor noi moduri de învățare- Școala online oferă prilejul de a explora noi moduri de 
învățare. Metodologia clasică (predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive: 
videoclipuri cu lecții predate diferit, subiectele predate la școală privite dintr-o altă perspectivă, ceea ce la 
școală se predă în 50 de minute se poate învăța individual mult mai rapid. 
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 Dezavantaje: 
 -Dezorganizarea și procrastinarea, două surse de stres - Organizarea propriului program de lucru se 

poate transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță îl poate conduce pe 
elev la o procrastinare continuă. Fiind mereu obișnuit ca sarcinile și programul să fie coordonate de 
profesori, elevul se trezește că acum trebuie să se organizeze singur și, în consecință, ești confuz și nu știe 
de unde să înceapă. 

 -Lipsa socializării –Multora le lipsesc colegii, prietenii de la școală, chiar și… profesorii! Unora li 
se pare inuman să stea închiși în casă, fără nici un coleg cu care să poarte o conversație, să râdă, să 
socializeze. 

 Nu uita de școală, fie ea și online! 
Este un îndemn pe care l-am auzit zilnic de-a lungul mai multor săptămâni. 
Este un timp mult prea scurt pentru a renunța la învățământul tradițional, unde copiii, mai ales cei din 

clasele primare, simt nevoia de socializare, de interacțiune, de prietenie.  
De aceea, drag elev, atunci când intri în clasă, vreau să știi că: 
 Tu ești important, tu ești special, tu ești iubit, tu ești respectat, tu ești un prieten, tu ești un explorator, 

tu ești un artist, tu ești menirea mea! 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

 POJAR FLORINA ANCA 
 
Pandemia de Covid 19 a declanșat starea de urgență pe întreg globul mai repede sau mai târziu 

producând un haos economic, social cât și educațional, care a adus modificări majore în modul de viață pe 
care îl trăiam fiecare dintre noi ori unde în lume. Schimbarea s-a simțit și în sistem educațional în special 
de către părinții care au copii, de cei care studiază sau profesează în acest sistem educațional oricare ar fi 
el. 

 Partea a II-a a acestui an școlar debutând cu un val de modificări majore în ceea ce privește 
continuitatea educațională, luându-ne pe nepregătite pe toți. Poate vă întrebați de ce? Pentru că școala de 
acasă așa cum este cunoscută și practicată în multe țări dezvoltate din lume reprezintă activitatea de educare 
a copilului de către părinți sau tutori profesioniști (meditatori), în locul unei educații standard în școală, 
rolul părinților în formarea copilului fiind vitale, pentru că ei îl ajută să descopere, îi pot stimula 
curiozitatea, îi pot observa pasiunile și înclinațiile și îl pot îndruma. Într-un mod asemănător am fost nevoiți 
și încă suntem să o facem și noi, dar sub supravegherea și îndrumarea cadrelor didactice on-line, prin 
anumite mijloace de comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul 
Drive, Skype, la platforme educaționale variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și 
sunt în varianta free - Google Meet, Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl, 
Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, 
Google Classroom, Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională Moodle cu precădere 
pentru mediul universitar, care pentru unii dintre noi sunt o normalitate pentru că dispunem de aceste 
mijloace de comunicație, dar pentru marea majoritate și în special mă refer la cei din zonele rurale acest 
lucru e de domeniul science fiction.  

Educația on-line cum suntem noi obligați să o facem din cauza acestui virus nu poate fi o scăpare 
atâta timp cât noi nu dispunem de canalizări, apă curentă și infrastructură în multe zone de pe teritoriul 
României, iar majoritatea oamenilor trăiesc din ajutorul de la stat, ducând o viață la limita sărăciei, fără să 
aibă măcar curent electric, ce să vorbim de altceva-tehnologie. 

Pot să spun că a fost o mare provocare pentru unii, pentru că au putut să lucreze, dar totuși dificultăți 
au fost și în aceste cazuri. Copiii din ciclul primar și preșcolarii, având nevoie de sprijin permanent sau 
uneori numai la intrarea pe platforme sau programe, ce să zicem de rezolvarea multora din sarcini. Alți nu 
au avut pe ce să intre și au fost nevoiți să facă eforturi supra omenești să-și procure aceste instrumente 
pentru copiii lor pentru ai sprijini în demersul educațional, mă refer la clasele terminale în special, dar nu 
numai și totuși problemele nu se termină aici, pentru că mulți dintre părinți nu au pregătirea necesară, având 
multe lipsuri în bagajul lor de cunoștințe care nu le-au permis să facă foarte multe pentru copiii lor, uneori 
derutându-l sau nu au avut timpul necesar pentru că au lucrat în perioada aceasta, copiii fiind nevoiți să 
rămană singuri sau cu bunici la țară, iar pentru marea majoritate acest lucru i-au adus la o lungă tărece și 
așteptare. 

Din punctul meu de vedere pandemia de covid 19 ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale 
care ne-a determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a 
interacțiunilor face-to-face cu copiii preșcolari și colegii în situația mea cu întâlnirile mijlocite de 
aplicațiile din mediul virtual. Educația online dând peste cap bazele educației tradiționale care de-a lungul 
timpului a subliniat faptul că copilul are nevoie să fie dirijat de o persoană competentă, pregătită să ajute la 
dezvoltarea psiho-socio-emoțională a copilului într-un mediu educațional deschis, unde copilul poate să 
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socializeze, să lege prieteni, să învețe sub stricta și îndumarea educatorului care urmărește anumite strategi 
didactice de predare-învățare- evaluare în funcție de nivelele de vârstă. 

Pentru această nouă abordare a educației nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate 
în mediul online, iar ca să poți pune în practică ceea ce tu ca dascăl de preșcolari ți-ai propus să-i înveți pe 
copii într-o săptămâna trebuie să pregătești material online cu exemple concrete pentru a putea fi înțelese 
de părinți mai întâi explicând într-o oarecare măsură metodic pași pe care trebuie să-i urmeze într-un joc 
oricare ar fi el, părintele fiind legătura ta cu copilul, dispunând în același timp de părinți disponibili și 
creativi pentru că educația preșcolară făra material didactic, puțină actorie și multă dăruire nu există. 

Eu zic că suntem prea departe de toate acestea din cauza faptului că dascăli nu au pregătirea necesară 
să activeze online, mersul pe bâjbâite nu ne v-a ajuta, iar neimplementarea în școală a unor programe online 
și lipsa materiei prime cu care să poți face acest lucru nu duc la nimic concret care să ducă la o continuitate. 
Din păcate nu suntem pregătiți pentru aceasta, chiar dacă mulți dintre noi o susțin, eu zic că într-o societate 
care îl pune în prin plan pe individ, dacă într-un demers de acesta nu sunt implicați toți, ceilalți nu mai 
contează.  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
POJOGA CAMELIA-PROF. INV. PRIMAR 

 LICEUL TEHNOLOGIC DUILIU ZAMFIRESCU  
 DRAGALINA, CALARAȘI 

 
 În toiul acestei pandemii a fost nevoie de o reconfigurare a modului nostru de viată, implicit a 

modului în care a continuat activitatea școlară. Școala s-a mutat în mediul on line sau a devenit ,,școala de 
acasă'', implicând foarte mult părinții, în special pe cei care au copii de vârsta școlară mică. 

 Școala din mediul online este, desigur, diferită de cea clasică, din multe puncte de vedere: al timpului 
alocat, al resurselor, al abordării dar și al creativității. Chiar dacă foloseam calculatorul și tehnologia 
informației în orele de curs, lipsa interacțiunii directe cu elevii a fost un mare impediment în această 
perioadă. A fost o mare provocare însă în ciuda greutăților am continuat procesul de învatare având ca aliați 
părinții și frații sau surorile mai mari. Eu am folosit ca platforma de învațare Google Classroom și am 
utilizat de asemenea Zoom, iar pentru comunicare am avut grupurile pe Messenger și WhatsApp pe care le 
foloseam deja. Am considerat că rolul meu in aceasta perioadă dificilă a fost în primul rând sa le fiu alături 
și să le arăt că îi susțin. Zi de zi parcă mai depașeam câte un obstacol și astfel căpătam mai multă încredere 
în noi și creștea speranța că vom reuși. Sigur că am avut și elevi care nu au putut participa la activitatea on 
line pentru că nu au avut cel puțin un telefon cu conexiune la internet, dar aceștia au fost puțini în cazul 
meu ( un caz fericit, zic eu, căci din 21 de elevi doar 4 au fost în această situație ). Cu ei am comunicat 
telefonic și le-am trimis fișe de lucru sau le-am explicat cu ajutotul manualului pe care îl aveau la ei, acasă. 
Au fost și elevi care nu au avut prezenta 100% în activitatea on line pentru ca au fost probleme ce au apărut 
pe parcurs, dar am simțit la ei dorința de a continua chiar în aceste condiții nemaiîntalnite de noi pană acum.  

 Bineînțeles că ne-am confruntat cu diverse situații, nu știau să încarce temele pe platformă, nu opreau 
microfoanele și mai vorbeau și câte doi-trei în același timp, nu citeau toate mesajele de pe grup sau sunau/ 
vorbeau și la ore mai nepotrivite...însă din toate acestea am căpătat experiență și am învățat că și în mediul 
on line exista niște reguli care trebuie respectate. Să tinem cont și de faptul că ei au fost încântați să schimbe 
tabla și creta sau stiloul și caietul cu ecranul laptopului, dar aceata schimbare a venit deodată și un pic 
forțată de împrejurări. Am încercat ca materialele și lecțiile propuse să fie cât mai atractive, le-am dat să 
coloreze hărți sau fișe, să completeze rebusuri, să vizioneze filmulețe youtube care se potriveau cu tema / 
lecția predată, am trimis link-uri utile ( tururi virtuale a unor grădini botanice, muzee etc ). 

 Sunt multe de spus dar sunt și mai multe de făcut deoarece sunt multe neajunsuri. Școala, asa cum o 
știam până acum și care are o vechime deloc de neglijat, nu poate fi înlocuită cu succes într-un interval de 
timp atât de scurt, însă menținerea sănătații nu este o opțiune ci este obligatorie.  

 Școala on line sau ,,școala de acasă'' a fost o solutie alternativă într-o situație de criză aparută din 
cauza pandemiei, pentru a păstra atât sănătatea elevilor cât și a cadrelor didactice și a părinților. Este aceasta 
o școală a viitorului? Poate fi înlocuit învățământul, așa cum il știm acum, cu unul totalmente on line? Cine 
știe? Însă acest lucru cu siguranță va mai dura un timp. Până atunci se pare ca le vom folosi pe amândouă 
și să speram ca acest model nou să dea rezultate bune, dacă și condițiile de implementare (tehnologie, 
aparatura/gadgeturi, formarea cadrelor didactice) vor fi dintre cele mai bune. Dar acest lucru, așa cum 
spuneam, cu siguranță va mai dura un timp. Să nu uitam că, pentru a deveni adulți responsabili, copiii au 
nevoie de un mediu propice ca să evolueze și de acest lucru noi suntem răspunzători acum. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!:  

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR POMÎRLEANU ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL ANDREI” BUHUȘI 

 
Trăim vremuri interesante care ne provoacă la autodescoperire și la o altfel de normalitate, imposibil 

de anticipat în urmă cu doar câteva săptămâni. „Școala altfel” ne permite să scriem împreună o poveste 
nouă despre evoluție, descoperire, acceptare, împlinire și rezultate frumoase. 

Educația este unul dintre pilonii de bază pe care se clădește o societate. Acum, când societatea este 
pusă la încercare, provocată să-și analizeze portretul, noi, profesorii, trebuie să creăm noi direcții, viziuni, 
alternative pentru elevii de azi, oamenii de mâine.  

Valorificăm această perioadă pentru a petrece timp sănătos, timp de calitate cu membrii familiei. 
”Școala altfel, școala de acasă” ne oferă oportunitatea de a ne îmbogăți viața cu obiceiuri sănătoase, care 
ne vor aduce virtual, împreună. 

Timpul nu trebuie măsurat în ore, zile, luni, ani, ci trebuie măsurat în fapte, lucruri, prieteni, 
îmbrățișări, iubire, zâmbete și amintiri. Acum e momentul propice unei reconfigurări a vieții!  

Perioada aceasta, în care sunt privată de interacțiunea cu elevii mei, o privesc ca pe o provocare de a 
mă reinventa ca profesor.  

Dacă, anul trecut, din cadrul Programului Național „Școala Altfel” nu puteau lipsi vizitele 
efectuate la muzee, la grădinile botanice sau zoologice, excursiile, unde elevii, însoțiți de profesori, 
puteau descoperi peisaje și locuri de poveste, anul acesta, datorită măsurilor de prevenire a 
răspândirii COVID-19, activitățile extrașcolare s-au mutat acasă. 

Ingeniozitatea tinerilor din ziua de astăzi continuă să surprindă. Alături de familie, folosind tehnologia 
modernă, elevii le-au putut demonstra profesorilor că „Școala Altfel” poate avea aplicabilitate în orice 
condiții, oriunde s-ar afla dacă în acest sens există voință și perseverență. Deși Programul Național «Școala 
Altfel» este dedicat activităților extrașcolare, ni s-a părut important să păstrăm o continuitate și să 
menținem mediul educațional creat până acum prin lecții online, ținând permanent legătura cu elevii, 
încurajându-i și motivându-i să rămână acasă, dar să aibă un program zilnic de activități în familie. Le-
am oferit astfel câteva alternative de petrecere a timpului liber și de relaționare cu cei de acasă, care să le 
dezvolte totodată anumite competențe și abilități, prin trăirea unor experiențe utile, practice, instructive, 
dar și atractive, nu oriunde, ci acasă, nu cu oricine, ci cu familia, nu singuri, ci sprijiniți de școală și de 
profesori. 

Fără să se abată de la învățătură, boboceii clasei au reușit să îmbine, în perioada 30 martie-4 aprilie, 
utilul cu plăcutul, rezultatele ingeniozității acestora fiind de-a dreptul uimitoare. Astfel, timp de cinci zile, 
dacă unii și-au îndreptat atenția spre activități ce țin de grădinărit (plantarea unor flori, tăierea viței-de-vie, 
curățarea/amenajarea curții, a grădinii), de bucătărie (prepararea de produse culinare), de amenajare a 
spațiului de acasă (amenajarea unui colț de lectură personalizat, realizarea unui inventar al cărților din 
biblioteca familiei), alții au realizat filmulețe cu mesaje motivaționale, au practicat jocuri de societate în 
familie și nu au trecut cu vederea peste activitățile creative de petrecere a timpului liber în familie (realizarea 
unui arbore genealogic, cu poze, pornind de la informațiile culese de la părinți, bunici). 

Pot spune cu mare bucurie că am reușit să desfășurăm, chiar și de la distanță, un program de 
activități diverse, cu avantajul susținerii familiei. Dovada o constituie sutele de fotografii, dar și filmulețe, 
prin care elevii noștri, alături de părinți, ne-au împărtășit zilnic impresiile lor și rezultatul activităților 
propuse de noi. Mulțumim din suflet părinților, elevilor, pentru susținere și implicare! Prin colaborarea 
fructuoasă cu familia, am reușit să demonstrăm că, deși «Școala e Altfel acasă», limitele pot fi depășite 
prin legătura puternică, sufletească, școală-familie, liantul fiind iubirea pentru copiii noștri! 

În această perioadă, care impune măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției 
cu noul coronavirus, prin suspendarea cursurilor și a tuturor activităților extrașcolare în toate unitățile de 
învățământ, până când nu va mai fi pusă în pericol sănătatea elevilor, avem convingerea că timpul petrecut 
în familie poate fi folosit în mod eficient pentru ca părinții să-și cunoască mai bine copiii, să petreacă timp 
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de calitate cu ei, să îi ajute să-și formeze sau să-și perfecționeze abilități de viață, să-i implice și să îi 
responsabilizeze în activitățile de zi cu zi. 

Astfel, mai ales părinții care în această perioadă lucrează de acasă au oportunitatea de a interacționa 
mai mult cu copiii, de a le pune în valoare pasiunile și capacitățile în diferite domenii, de a le dezvolta 
competențe și abilități, cultivându-le interesul pentru activitățile casnice și oferindu-le experiențe utile și 
instructive diverse, practice, și în contextul învățării intergeneraționale, chiar dacă deplasările sunt limitate. 
Rolul părinților și al familiei în viața și educația copiilor este acum mai important decât oricând, în condițiile 
în care școala și activitățile sale s-au mutat exclusiv în spațiul online. 

 „Școala de acasă‘‘ nu înseamnă doar interacțiune cu profesorii, comunicare on-line cu prietenii și 
colegii, ci presupune și angajarea fermă a copiilor și tinerilor în activități casnice și de petrecere a timpului 
în familie, mai puțin dezvoltate până acum, în contextul programului școlar obișnuit.  

Suntem conștienți că mai ales în această perioadă toți copiii și tinerii au avut nevoie de susținerea 
noastră, a adulților, de diversificarea activităților, astfel încât să se fi evitat monotonia, stările de inerție și 
să susținem învățarea formală și nonformală, chiar dacă limitările impuse de starea de urgență au afectat 
posibilitățile de socializare și dialog direct în cadrul claselor sau al cluburilor de activități. 

Într-o lume a prezentului în schimbare accelerată, traversată de momente de impredictibilitate, care 
impun măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, este 
imperios necesar să rămânem în siguranță, acasă, alături de familie. Dincolo de gravitatea contextului, care 
presupune „distanțare socială” și care afectează, implicit, relațiile interpersonale, în această perioadă putem 
petrece momente de calitate cu copiii noștri, ce reprezintă totodată modalități de comunicare și înțelegere 
mai profundă a comportamentelor și nevoilor acestora, de conectare intrafamilială. Cu siguranță, în acest 
nou context pot exista și oportunități de dezvoltare a unor competențe și abilități, începând cu cele cognitive 
și reglatorii (ce ţin de rezolvarea de probleme, reglarea emoţională sau cultivarea unor interese, de 
dezvoltare a unor calități ale voinței, a curiozității și a căutărilor creative), până la cele ce ţin de motricitate 
și autonomie personală, oferindu-le copiilor și tinerilor experiențe utile și instructive diverse, practice, în 
contextul învățării intergeneraționale în familie. 

Această ȘCOALĂ de ACASĂ poate fi o poveste... O poveste despre credință, despre oameni buni și 
generoși, despre iubire, despre suflet... Părinți și copii împreună au trăit experiențe cu valoare de amintire! 
Fie că au împărtășit bucuria naturii, a gătitului, fie că s-au jucat sau au dezbătut probleme actuale, cu toții 
au investit în acest TIMP- SPAȚIU, s-au bucurat ÎMPREUNĂ, păstrându-și frumusețea, entuziasmul, 
puterea, credința și iubirea, căci...Totul va fi bine!”  
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 IMPRESII DESPRE PREDAREA- ÎNVĂȚAREA ON-LINE 

 
PROF. ÎNVĂȚ. PREȘC. PONȚOC DANIELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SATU MARE 
 
 În ceea ce privește școala de acasă, chiar și în învățământul preșcolar, predarea și învățarea on-line 

este o adevărată provocare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru copii. De aceea odată cu închiderea 
grădiniței am venit în sprijinul copiilor și al părinților cu activități cât mai atractive pentru a continua 
predarea și învățarea de acasă. Am decis astfel cu părinții să utilizăm diferite platforme în care să îmbinăm 
o serie de modalități astfel încât predarea online uneori chiar și live, prin utilizarea Zoom-ului, dar și 
trimiterea de materiale pregătite îminuțios și în concordanță cu particularitățile de vârsta ale fiecărui copil 
preșcolar, material care să fie accesate cât mai ușor de cei mici, dar să nu se facă exes în utilizarea 
calculatorului mult timp pe zi.Am observant că pentru preșcolari pentru această provocare au avut nevoie 
nevoie de mai mult ajutor din partea părinților în accesarea materialelor puse la dispoziție de cadrele 
didactice. În grădinițe accesarea aplicațiilor și programelor utilizate au fost cele disponibile gratuity, fără a 
pune pe cineva la costuri suplimentare. Pentru desfășurarea activităților am propus adesea utilizarea 
materialelor pe care le aveau la dispoziție în locuințele lor ( de exemplu la experimente aceștia au avut 
posibilitatea de a realiza ,,Vulcanul” cu ajutorul unui flacon în jurul căruia au pus carton de la diferite cutii 
pe care le aveau în casă, colorant alimentar de la prăjituri, apă, oțet și bicarbonat de sodiu, însă imaginația 
celor mici este mare astfel că alți preșcolari au modelat din plastilină forma vulcanului, apoi au utilizat și 
celelalte material menționate mai sus) . Toate activitățile desfășurate au fost imortalizate de către părinți și 
trimise pe un grup privat creat de noi, astfel cei mici au avut ocazia să vadă rodul muncii lor, lucrările 
realizate de colegii lor, dar și să își vadă sau să vorbească cu prietenii lor. Un mic impediment întâlnit la 
unii părinți a fost acela că au un program foarte încărcat deoarece mai au copii școlari care au și ei un 
anumit program stability de unitățile școlare, iar ei au resimțit ca pe o dificultate când acest program s-a 
încărcat și mai mult, la rămânerea copiilor acasă.. Însă ne-am adaptat foarte repede, atât noi, cadrele 
didactice, cât și preșcolarii alături de părinții lor, iar datorită feedback-ului primit am reușit să le formăm 
deprinderi corecte pe care să le utilizeze în diferite situații, în viața de zi cu zi. Feedback-ul primit de la 
părinți în ceea ce privește utilizarea programelor și aplicațiilor ne-a arătat că această variantă a funcționat 
și funcționează bine. Din păcate ceea ce s-a întâmplat până acum nu a fost o experiență prea ușoară pentru 
copii mici acasă, deoarece copii care au nevoie, de asemenea de a-și consuma energia în mod constructive 
energia, de socializare, dar și de asimilare de noi cunoștințe . În mod evident, nu suntem nici noi obișnuiți 
cu acest fel de predare, însă cred că acest mod de predare inovativ a avut un efect pozitiv, dar să fie de 
scurtă durată. Pot afirma că de implicarea părinților si a copiilor în desfășurarea activităților instructive-
educative a fost foarte bună și pot spune că sunt mândră de cât de bine s-au adaptat aceștia în fața acestei 
provocări. Aceasta este o perioadă neobișnuită pentru toată lumea, cu nenumărate dificultăți și provocări, 
dar felul în care au răspuns m-a impresionat profund.Noi cadrele didactice care am utilizat predarea și 
învățarea on-line, am căutat ca acest lucru să fie accesibil pentru toti, am utilizat diferite rețele de 
socializarenîn care pe care și alte cadre didactice le-au folosit, astfel am avut oportunitatea să facă schimb 
de idei și de resurse, dar și să împărtășim impresii legate de invățământul în mediul on-line. Mai mult de 
atât, și părinții au sprijinit extrem de mult această trecere la orele online și le suntem extrem de 
recunoscători. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
 PROF. PONYORI NICOLAE 

 
 Ce este?  
 “Homeschool” (Școală acasă) este un curent în educație prezent de câțiva ani și în țară noastră. 

Termenul de “școală acasă” este consacrat, totuși educarea nu se face exclusiv în casă, nici nu este același 
lucru cu școlarizarea. Părinții care aleg această alternativă nu sunt împotriva educației, ci au decis că 
“școlarizarea” în modul tradițional nu se potrivește nevoilor copilului sau familiei lor. Acești părinți doresc 
să preia responsabilitatea pentru o educare eficientă, comprehensivă și mai potrivită copiilor lor. Eu 
personal nu sunt de acord cu acest fenomen numit ”homeschool”, deoarece dezavantajele sunt mult mai 
numeroase decât în școala tradițională: interacțiunea umană redusă total, timpul de pregătire al lecțiilor 
foarte mare, corectarea testelor e o adevărată epopee, etc. Cum se practică? Nu este necesar că părinții să 
fie pedagogi cu diplomă pentru a-și învață copilul acasă. În acest proces părințîi sunt doar facilitatori, 
implicăți mai mult la început și devenind în timp doar o simplă prezența care oferă încurajare, puțină 
supraveghere și clarificări. Iată de ce acești copii învață să învețe singuri, motivați de interes și o atmosfera 
sigură, și nu este necesar că părinții să fie implicați non stop în educație. Asta e doar teoria despre felul în 
care se practică, e un mod ideal. În realitate se întâmpă cu totul altceva, părinții nu au timp suficient pentru 
a se ocupa de elevi, de a-i îndruma, etc. Eu am întâlnit la propria clasă foarte multe dificultăți în ceea ce 
privește digitalizarea temelor, accesarea platformelor, unii dintre ei nici nu știu ce este o adresă de e-mail 
și la ce folosește, mi-a luat o săptămână ca să loghez 22 de părinți pe ADSERVIO. Nu vreau să dezvolt 
modul în care se practică Școala de acasă, căci vom plânge toți în realitate. Pentru unii copii Școala acasă 
înseamnă arest la domiciliu, nu pot ieși afară, nu au timp de a relaționa cu prietenii, de a se juca în aer liber, 
pregătirea temelor se întinde pe un timp destul de lung, din diverse cauze: nu ține bateria la telefon, fratele 
mai mic mi-a spart telefonul, a căzut internetul, s-a blocat platforma Adservio, nu deschide documentul 
trimis de domnul/doamna profesor (-oară), etc.  

 Cui i se potrivește? 
 Acest sistem se potrivește familiilor care doresc să investească timpul și resursele necesare pentru că 

fiul/fiica lor să învețe altfel, dar mai eficient. Copiii cu talente speciale (artă, sport, muzică, etc.) care doresc 
să își urmeze visul de performanță au nevoie de un program școlar mai flexibil. Unii dintre părinți aleg 
această alternativă datorită problemelor din școală (abuz între colegi, un mediu violent, droguri, imoralitate, 
presiune, etc.). Alții, datorită nemulțumirii față de ceea ce oferă sau, din potriva, nu oferă sistemul. Există 
familii care se deplasează în afară țării pe perioade lungi de timp, dar nu doresc sau nu pot să integreze 
copilul într-o școală locală, și atunci continuă să studieze materiale în limba maternă acasă. Alții care 
locuiesc în zone rurale fără acces la o școală pe care o consideră adecvată. Unii părinți aleg școală acasă 
datoria problemelor sociale ale copiilor, dizabilităților de învățare ori datorită unor condiții medicale că 
ADHD sau autism. Alternativă este necesară și pentru copiii cu probleme medicale care presupun perioade 
lungi de imobilitate sau spitalizare (boli cornice sau accidente). 

 De ce? 
 În cadrul școlii tradiționale, curriculum-ul național cuprinde toate materiile de studiu pentru fiecare 

an școlar, cu întreg conținutul materiei de predat de către profesori . Aceștia vor fi “judecați” prin sistemele 
de notare în funcție de felul în care au achiziționat aceste informații. Un astfel de sistem este o mărime 
universală care se potrivește, de fapt, doar unei minorități. Chiar dacă au aceeași vârstă, copiii sunt diferiți 
în ce privește abilitățile și talentele pe care le au, interesele lor, viteză, ritmul sau stilul de învățare, starea 
emoțională sau circumstanțele din familie, sau orice alți factori care intervin în învățare. Poate fi o 
alternativă la școala tradițională, doar când situația o impune, nu trebuie să trecem definitiv la un 
asemenea mod de ne educa elevii, prezentând foarte multe dezavantaje: 

- Afectarea vederii, ore multe în fața calculatorului; - probleme emoționale legate de lipsa 
interacțiunii umane cu prietenii, colegii, etc, ;- timp îndelungat în pregătirea temelor; - problemele tehnice 
des întâlnite, etc. 
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 ȘCOALA ALTFEL/ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 INVĂȚĂTOR-EDUCATOR POP ADINA, 

 C.S.E.I. NR.1 BISTRIȚA 
 
 Școala online este o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, elevi, profesori și reprezintă cea mai 

bună modalitate de a ne ține conectați cu școala.Ea reprezintă o continuitate a legăturii dintre profesori și 
elevi, o modalitate nouă de a parcurge programa școlară și de a interacționa, chiar și într-o mai mică măsură, 
prin intermediul tehnologiei cu colegii de clasă și cu cadrele didactice. 

 Școala altfel ne determină să ne adaptăm la situații noi și să comunicăm într-un mediu inedit, din 
care să apreciem anumite aspecte care nu erau așa de importante în această perioadă. Ea ne-a dat prilejul 
fiecăruia dintre noi să descoperim noi moduri de învățare. Linkurile cu diferite materiale pe care le-am 
promovat pe WhatsApp au fost foarte atractive pentru elevii mei care au învățat într-un mod mai plăcut 
unele aspecte legate de anotimpuri sau jocuri interactive, iar unele materiale prezentate le-au ușurat 
modalitatea de a face o lucrare practică. De asemenea, am vizitat virtual unele locuri cum ar fi: ,,Grădina 
zoologică din Târgu-Mureș” sau ,,Salina Praid ”, locuri pe care ne doream sa le vizităm înainte de a începe 
această pandemie. 

Orele online necesită mai mult timp de pregătire și sunt mai solicitante pentru cadrul didactic care 
trebuie să fie cât mai structurat în explicații și trebuie să fie atent să nu se creeze haos în momentul în care 
elevii adresează întrebări referitoare la conținutul lecției. 

În învățământul special, orele online necesită o pregătire mai elaborată a conținutului, astfel încât 
copiii și părinții acestora, să nu întâmpine dificultăți în rezolvarea sarcinilor propuse. 

Pe parcursul acestor ore, am întâmpinat greutăți datorită lipsei de interes din partea unor elevi și a 
părinților lor, din cauza lipsei cunoștințelor digitale și a mijloacelor tehnice necesare desfășurării lecțiilor 
la distanță.Există elevi care nu dispun de tabletă, laptop sau telefon, ori care nu beneficiază de conexiune 
la internet.De altfel, mai sunt mulți copii care nu au propriul telefon si sunt nevoiți să-l împartă cu frații și 
surorile care frecventează și ei școala și care trebuie să participe și ei la lecțiile online. 

Pe de altă parte, aceste lecții desfășurate de acasă oferă flexibilitate, prin intermediul acestora elevii 
își pot îmbunătăți cunoștințele digitale, stârnindu-le curiozitatea să acceseze linkurile trimise de profesori 
pentru a descoperi jocuri și activități interesante. 

Eu prefer orele de la școală, deoarece calculatorul nu va înlocui în totalitate acțiunea profesorului, 
rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

Copiii cu dizabilități, și nu numai, au nevoie să interacționeze cu alți copii și cu cadrele didactice 
pentru a se dezvolta pe plan emoțional și social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE ELECTRONICĂ: 
https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/copiii-scoala-si-internetul 
https://www.qmagazine.ro/ce-spun-profesorii-despre-cursurile-online-de-la-agonie-la-extaz-pardon-

necaz/ 
https://expertforum.ro/raport-scoala-virusata/ 
https://romania.europalibera.org/a/ires-jum%C4%83tate-dintre-elevi-nu-au-participat-la-

%C8%99coala-online-32-nu-au-acces-la-echipament-electronic/30601273.html 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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 ȘCOALA ALTFEL/ȘCOALA DE ACASA 

 
 ÎNVAȚATOR-EDUCATOR POP DANIELA MIRELA,  

C.S.E.I. NR.1 BISTRIȚA 
 
 Școala online este singura metodă rămasă pentru a continua studiul în timpul pandemiei, dând 

continuitate legăturii dinte profesor și elevi. Ea este o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, însă este 
cea mai bună modalitate pentru a ne ține conectați cu școala. De asemenea, foarte important este faptul că 
trebuie să păstrăm un program și să fim organizați pentru ca să fie cât mai ușoară revenirea la școală.  

 Ținerea cursurilor online este o experiență nouă în care trebuie să ne adaptăm în situații noi și să 
comunicăm într-un nou mediu din care învățăm să apreciem anumite lucruri mărunte pe care înainte nu le 
apreciam și de care începe să ne fie dor. 

 Orele online sunt mai grele, deoarece necesită mai mult timp de pregătire. Este nevoie să ai mai 
multe soluții de rezervă. De asemenea predarea online este mai dificilă deoarece profesorul trebuie să fie 
mult mai structurat în explicații iar când elevii pun întrebări după ce li s-a explicat lecția trebuie să fie atent 
să nu se creeze un haos. 

 Lecțiile online oferă avantaje dar și dezavantaje elevilor. Dacă ne referim la avantaje putem spune 
că ele oferă flexibilitate, adică prin intermediul acestor ore se poate continua procesul de învățare iar elevii 
pot să-și îmbogățească cunoștințele digitale. Aceste ore simplifică semnificativ felul în care copilul își face 
lecțiile, spre exemplu nu presupune căutări îndelungi prin cărți sau culegeri până găsește capitolele iar 
copilul poate greși fără consecințe, adică poate să repete noțiunile grele de mai multe ori până crede că le-
a învățat. Platforma poate fi folosită oriunde de către copil și oricând, spre exemplu pentru teme pentru 
acasă, în pauze înaintea orelor, pentru a repeta înainte de un test sau o lucrare de control . 

 Lecțiilor online oferă și dezavantaje, adică duc la o lipsa de interacțiune socială între colegi, la lipsa 
interesului acordat orelor de către unii elevi, a cunoștințelor digitale, a mijloacelor tehnice necesare 
desfășurării lecțiilor online. Există elevi care nu dispun de tabletă, laptop, telefon, care nu au semnal la 
telefon sau care nu au conexiune la internet acasă. Mai sunt și părinți care nu dispun de un dispozitiv pentru 
fiecare copil pe care să-l utilizeze la lecții, ei au un singur telefon de care se folosesc toți copii pe rând. 
Există și posibilitate ca elevii să primească multe teme. 

 Eu personal prefer orele de la școală, deoarece îmi place conexiunea care se creează atât între elevi 
cât și între elevi și profesori și faptul că se pot primii informații mai concrete. Școala nu înseamnă doar ore 
înseamnă prietenie, alergare, învățare în grup, joc și recreere. Copilul are nevoie să interacționeze cu alții, 
să se dezvolte emoțional și social.  

 
 
 
 
 
 
Bibliografie electronică:  
*https://www.qmagazine.ro/ce-spun-profesorii-despre-cursurile-online-de-la-agonie-la-extaz-

pardon-necaz/  
*https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online  
*https://expertforum.ro/raport-scoala-virusata/ 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

 PROF. INV. PRIMAR POP ELENA MELANIA 
 

 În ultimele săptămâni, coronavirusul a schimbat viața oamenilor în toată lumea. Mulți dintre noi am 

fost nevoiți să ne dăm seama cum să lucrăm de acasă,  Programele și listele de resurse gratuite au început 

să apară pe toate rețelele de socializare ca răspuns - cu ideea că acestea ar trebui să arate școala de casă. 

Starea de urgență a provocat un experiment educațional nemaiăntâlnit până acum. În doar câteva 

săptămâni, educația s-a schimbat dramatic. Școlile au fost închise, școala virtuală de acasă din primăvara 

acestui an, i-a luat locul.Fiind obligați să stam cu toții în casă, copii și profesori, am fost nevoiți să ne 

”mutat” online.  

Este lăudabil faptul că elevii și profesorii au reușit să se adapteze repede la mediul online., iar 

întrebarea care era la început pe buzele tuturor, ”cum recuperăm materia”, nu a mai fost o problemă. 

Popularitatea cursurilor online a crescut de-a lungul perioadei de izolare.  

Familiile elevilor, elevii, profesorii, am constatat îmsă că ceea ce funcționează în școală nu se 

transferă ușor acasă. În mod necesar, educatorii de acasă se consideră pionieri în noile abordări 

educaționale, aproape întotdeauna mai puțin formale. Acestea oferă dovezi convingătoare pentru potențialul 

învățării informale. 

Elevul acumulează treptat cunoștințe printr-un fel de ucenicie informală în virtutea faptului că este 

alături de oameni experți sau pur și simplu au mai multe cunoștine. 

 Când m-am conectat prima data online cu elevii pe Zoom, am am avut oarecare emoții. Deți am 

petrecut patru ani impreuna cu elevii mei la școală, am simțit că de aceastp dată era altceva. Era nou și 

pentru mine și pentru elevii mei care s-au conectat pentru prima lor zi de practică de învățare la distanță.  

Așa a mers încă o săptămână și încă una, învățarea de acasă, pentru a limita răspândirea noului 

coronavirus, devenind o stare anormală de normalitate. 

 În mod similar, unii elevi constată că acest experiment de învățare pandemică la distanță este mai 

interesant decât școlarizarea tradițională pentru că sunt folosite mult mai multe resurse care se găsersc cu 

ușurință in mediul online, iar acest lucru face ca învățarea să fie mai placută ți chiar distractivă. 

Pentru că nu am fost pregătiți din timp pentru o comutare rapidă în mediul online, nu toți copii au 

putut participa de la început la orele pe care le-am susținut pe zoom. Cu toate acrstea, am reușit să țin 

legatura cu elevii prin alte mijloace de informare.  

După terminarea școlii, am reluat legatura cu copiii și parinții acestora și le-am cerut un feed back 

despre școla de acasă. Concluzia a fost că la toti ne e dor să ne întâlnim din nou în sala noastră de clasă. 
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 ELEVUL – FAMILIA- SCOALA – INTERACTIUNE SI COLABORARE  

 PENTRU REUSITA SCOLARĂ ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: POP MARIA NICOLETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SERAFIM DUICU- TG.MUREȘ 

 
 Intr-o societate care evolueaza sub imperativul schimbarilor permanente in toate domeniile, cand 

solicita individului abilitati de adaptare rapida la situatii noi, educatia trebuie sa raspunda in primul rand 
nevoilor individuale, asigurand in acelasi timp sansele de integrare si dezvoltare sociala personala.Una din 
parghiile de interventie care actioneaza la nivelul educatiei scolare si care poate sustine acest deziderat, este 
dezvoltarea unei relatii parteneriale scoala – familie, definite printr-o comunicare reala, constructive in 
interesul copilului. 

 Educatia este cea care desavarseste fiinta umana, educatie pe care copilul o primeste in familie, in 
scoala, in comunitate. Aspiratiile, rezultatele scolare si sprijinul social si familial constituie trei aspecte ale 
unei interactiuni dinamice intre copilul individual si cercul lui apropiat. Educatia copilului incepe in familie, 
la ceea ce se cladeste aici, se adauga educatia dascalilor primita in scoala, apoi invatarea unor 
comportamente”model” in grupul de prieteni, dar sa nu uitam si de exemplul pe care il ofera societatea. 

 Scoala si familia sunt cei doi piloni de rezistenta ai educatiei, iar intre acestia comunitatea, mediul 
extrascolar si extrafamilial, in care penduleaza copilul, obiect si subiect al educatiei. Daca aceste medii 
educationale se completeaza si se sustin, ele asigura intr-o mare masura, integrarea copilului in activitatea 
scolara si mai tarziu a tanarului in societate.  

 In prezent, Romania cunoaste o incercare de redefinire a rolului social al educatiei, in contextual 
unui “parteneriat pentru educatie” un dialog deschis, lucid, responsabil intre toti factorii educationali: 
familie, biserica, scoala, comunitatea locala. Lumea se afla in permanenta schimbare, parintii, educatorii si 
chiar politicienii se straduiesc impreuna sa incurajeze sistemele de imbunatatire a educatiei, pentru a-i ajuta 
pe copii sa se dezvolte.  

 Relatiile de parteneriat intre familie, scoala si comunitate repezinta convingerea ca daca aceste 
institutii comunica si colaboreaza, cei ce vor avea de castigat vor fi numai copiii. Cercetarile confirma ca, 
atunci cand parintii sunt parteneri alaturi de scoala in educatia copiilor lor, rezultatele elevilor la invatatura 
sunt mai bune, frecventa la scoala creste, rata abandonului scolar este mai redusa, scade delincventa 
juvenila. 

 Rolul familiei, dupa unii pedagogi este cel mai important in dezvoltarea copilului d.p.d.v. fizic, 
moral-estetic, intelectual, emotional, s.a. Ca prim factor educativ, familia ofera copilului aprox. 90% din 
cunostintele uzuale.Familia este prima scoala a vietii care ii ofera copilului primele informatii despre lumea 
ce-l inconjoara, primele norme si reguli de conduita, dar si climatul socio- afectiv necesar trebuintelor si 
dorintelor sale. “Pecetea pe care parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii 
propriilor copii se mentine toata viata.” (M. Golu )  

 Cu parere de rau constatam in ultima vreme o departare a familiei de scoala, o scadere a interesului 
parintilor pentru rezultatele scolare. Cei mai multi parinti sunt nevoiti sa lucreze in afara granitelor tarii, iar 
timpul petrecut cu copiii lor este limitat. Alti parinti sunt prea ocupati cu activitatile lor, cu afaceri sau 
programe de lucru prea incarcate, incat daca le asigura copiilor cerintele “de lux”: telefoane, tablete, masini, 
excursii s. a. considera ca si-au facut datoria de parinte. De aceea problema scolii, invataturii este lasata pe 
ultimul plan, tratand cu prea mare indulgenta educatia copilului.Acestia cred ca nereusitele scolare, 
rezultatele slabe, comportamentele neadecvate sunt determinate de factori straini ori necunoscuti familiei. 
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Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte negative 
asupra copiilor din cauza neadecvarii la particularitatile de varsta si individuale ale copiilor. 

 Au existat intotdeauna educatori excelenti si parinti iubitori, care nu si-au pus atatea problem si totusi 
au reusit foarte bine; dar poate acest lucru era mai usor intr-o lume foarte statornica, in care traditia avea 
ultimul cuvant. 

 Parintii trebuie sa vada in noi, dascalii, un prieten, un colaborator care-I poate ajuta prin atitudinea 
nepartinitoare. Asadar, e o sarcina a scolii sa identifice situatiile problema din familiile copiilor, sa dirijeze 
pe cat posibilstrategiile educative in favoarea elevului sis a constientizeze ca relatia de colaborare scoala –
familie este determinanta in viitorul copilului. Educatia in familie devine astfel un process de pregatire 
pentru viata prin intampinarea si rezolvarea problemelor de viata. 

 Cheia rezolvarii multor problem cu care se confrunta copilul consta intr-o stransa, sustinuta si fluenta 
colaborare intre scoala si familie. Scoala nu-si poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care 
raman in urma la invatatura, au un comportament anormal, daca nu cunoaste conditiile familiale, de munca 
si de viata ale copiilor. Parintii nu pot cunoaste pe deplin psihologia copilului daca nu afla si modul de 
comportare in conditii scolare. Activitatea de acasa este o continuare a activitatii pedagogice de la scoala 
si invers. 

 Dintotdeauna scoala a colaborat cu familia in domeniul invatarii elevului, comportamentului, 
dezvoltarii lui fizice, intelectuale, morale si estetice, in domeniul deprinderilor si priceperilor de munca, 
igienico-sanitare, activitatilor libere, angajarii copilului in diverse activitati scolare sau extrascolare. Este 
gresita conceptia unor parinti ,,l-am dat la scoala, sa-l invete dascalul”. Scoala si dascalul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui parinte. Efortul educative isi gaseste eficienta dorita atunci cand intre cei 
doi factori, scoala si familie exista o conlucrare in interesul comun al educarii copilului. O buna informare 
a parintilor cu privire la frecventa, mod ed manifestare intelectuala si comportamentala, precum 
siidentificarea unor cai, directii, procedee actinate pentru ameliorareaori dezvoltarea personalitatii elevului 
pot asigura succesul procesului de invatamant.  

 Parteneriatul dintre scoala si familie nu trebuie interpretat ca un indepartat orizont de asteptari 
reciproce, ci ca premise de colaborare si actiuni commune, in care scoala are dreptul de initiative si 
coordonare ca institutie specializata, investita sa asigure insructia si educatia, managementul tuturor 
resurselor implicate in acest process de durata si de anvergura. 

 Scoala trebuie sa convinga familia ca ea sa devina participant activ in procesul de instruire-
educare.Consilierea si educarea parintilor este o alternative viabila pentru optimizarea procesului 
instructive-educativ. Abilitatile de consiliere se dobandesc in timp, iar ca invatator trebuie sa ai rabdare, 
putere, tact pedagogic, sa fii flexibil, ca in final parintele sa aleaga solutia cea mai buna. Progresele si 
rezultatele scolare le- am prezentat parintilor in mod periodic sub forma de scrisoare sau intalnire in scop 
de consiliere individuala. Am intalnit in decursul carierei mele si piedici din partea unor parinti care prin 
actiunile lor franeaza dezvoltarea personalitatii copilului: 

- lipsa unor reguli in relatie elevilor cu parintii; 
- lipsa supravegherii; 
- inconsecventa in respectarea limitelor; 
- lipsa comunicarii; 
- rolul inversal- parintii cauta in copii implinirea propriilor nevoi emotionale 
 Parteneriatul educational presupune ca scoala sa fie sustinuta de parinti, iar acestia se pot forma cu 

ajutorul scolii ca parinti responsabili. Dupa John Dewey “educatiaeste un process al vietii si nu o pregatire 
pentru viata. Cred ca scoala trebuie sa reprezinte viata actuala, viata tot mai reala si de vitala pentru copil 
ca aceea pe care el o duce in familia sa, cu vecinii sai, cu locurile lui de joaca”. 

Fiecare copil este unic in felul lui, este o minune irepetabila si ar fi pacat sa uniformizam aceste 
individualitati. Personalitatea elevului este in formare si este rezultatul unei evolutii lungi care are loc in 
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conditiile interactiunii cu mediul social. Dascalul este si va ramane “izvorul viu “ al unei vieti deloc usoare, 
cu multe “carari intortocheate “, avand misiunea de a-I conduce pe copii spre “ tinta reusitei”. 

 Este evident ca actiunea izolata a scolii nu poate rezolva complet problema educatiei; familia, scoala 
si societatea sunt capabile impreuna sa desavarseasca ceea ce nu reuseste sa realizeze fiecare in parte. 
Institutiile extrascolare, scoala, grupurile de prieteni, mass media exercita o mare influenta asupra tinerilor 
si chiar intervin cand sesizeaza tensiuni, conflicte. De aceea, putem recunoaste ca inafara educatiei directe 
de la parinti la copii sau de la dascali la elevi, societatea pune la dispozitie si alte mijloace educative precum 
televizorul, presa, internetul.  

Lumea moderna le ofera copiilor o multime de facilitate de folosire a noii tehnologii audio- video, 
virtuale, dar le si intinde numeroase capcane, punandu-le in pericol sanatatea mentala. Numai de noi (copii, 
parinti, dascali ) depinde sa intelegem si astfel sa ne putem pastrasanatatea, cat si libertatea pe care o 
pretuim. 
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”ȘCOALA DE ACASA!” – O ȘCOALA MAI ALTFEL! 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POP RODICA-ELEONORA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TILEAGD, JUD. BIHOR 
 
 Problemele actuale, cauzate de apariția pandemiei mondiale cu care societatea românească se 

confruntă, au dus la schimbări majore în toate domeniile de activitate. Unul dintre domeniile serios afectate 
a fost învățământul. Multe semne de întrebare, multe necunoscute, au răvășit sufletele și mintea celor 
implicați, atât educați cât și educatori. O mare necunoscută a invadat spațiul, și așa destul de fragil, al 
învățământului românesc. 

 Odată cu închiderea școlilor și cu interdicția de deplasare, întreaga activitate a elevilor și a cadrelor 
didactice s-a mutat în inima internetului, mai precis online. Un termen folosit puțin la început, dar apoi din 
ce în ce mai des, până ce a ajuns unul uzual. Un cuvânt cu greutate care trebuia ”să care în spate” tot 
sistemul de învățământ, cu bune, cu rele, cu reguli, cu materii și lecții predate, cu exerciții, cu sport, muzică, 
ateliere de lucru, istorie, geografie, fizică, matematică, limbi străine, evaluări.  

 A fost o adevarată provocare pentru a se muta toate acestea online, în contextul în care, pentru a le 
putea aplica și desfășura, s-au întâmpinat numeroase probleme, dificultăți, cum ar fi lipsa internetului sau 
lipsa dispozitivelor (laptop, destop, tabletă, camera video, iar în unele cazuri, chiar nefericite, a unui simplu 
telefon mobil). Unele dintre aceste probleme s-au remediat pe parcurs, părinții înțelegând că trebuie să facă 
un efort pentru ca micuții lor să ”intre” în rând cu ceilalți la predarea online.  

 Lecțiile online au fost singura modalitate, în contextul actual, prin care elevii au putut relua cursurile, 
pentru însușirea, recapitularea, evaluarea cunoștințelor și nu cred că ar trebui prea aspru criticate. Au fost 
o noutate pentru toată lumea, iar profesorii, neavând pregătirea necesară și cursuri la activ (aceste cursuri 
organizându-se pe parcurs), au depus eforturi uriașe pentru a duce la bun sfârșit această perioadă dificilă. 
Noutate a fost și pentru elevi care, deși erau familiarizați cu internetul, în contextul unui orar, cu reguli 
stricte de urmat, au întâmpinat oarecare dificultăți de adaptare. Nu în ultimul rând o provocare a fost și 
pentru părinți, care au trebuit să se informeze, să învețe singuri, unii fiind total depășiți de informații și 
tehnică, nelucrând toți într-un domeniu care necesită cunoștințe despre aplicații, internet, computer și de a 
căror instruire chiar nu a avut timp nimeni. Dacă profesorii au avut parte la un moment dat de cursuri de 
instruire, părinții au trebuit să se descurce singuri, cerând uneori ajutorul copiilor din clasele gimnaziale și 
liceale sau chiar profesorilor. 

 O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost timpul extrem de scurt în care au trebuit realizate 
toate, față de alte țări în care acest sistem este de mult timp implemenat și verificat și unde se dezvoltă în 
continuare. Predarea online a ridicat cu adevărat mingea la ”fileul” învățământului românesc și cu toții, 
cadre didactice, elevi, părinți pot fi considerați adevărați eroi, care s-au adaptat din mers la această situație 
neprevăzută și deloc plăcută.  

 Educația este prioritară, chiar și în vremuri de pandemie. Despre modul în care se va putea desfășura 
actul educațional mai departe depinde doar de noi. Nu cred ar trebui renunțat la predarea online deoarece 
reprezintă viitorul, iar prin organizarea de cursuri adecvate pentru toată lumea, multă răbdare și persevență 
se va ajunge la obținerea unor rezultate remarcabile și în acest nou nivel al învățământului românesc. 

 O lume nouă se întrezărește la orizont, o latură a acestei lumi posibile fiind chiar educația, iar în ce 
măsură se va instaura rămâne să descoperim. 
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IDEI PENTRU STIMULAREA ÎNVĂŢĂRII  

ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI ON LINE 

 

PROF. LOGOPED VIOLETA POP 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV 
 

Universul şcolii şi al familiei sunt două dimensiuni care-şi pun amprenta asupra formării personalităţii 

şcolarului. Este important să descoperim împreună, şcoală şi familie, ce-i place copilului, ce simte el pentru 

a putea construi în timp abilităţi şi competenţe. Timpul acordat copilului nu numai că transmite experienţa 

adultului, ci îl îmbogăţeşte socio – cultural - estetic. Cadrul didactic are marele merit de a conştientiza 

familia elevului că meseria de părinte se învaţă, că activitatea de învăţare trebuie să continue şi dincolo de 

programul şcolii. 

La elevii cu deficiență mintală, reușita oricărui demers de învățare, recuperator – terapeutic – 

compensator este asigurat prin activarea factorilor emoțional-afectivi. Scopul învățării la deficientul mintal, 

îl reprezintă nu însușirea de cunoștințe, ci dezvoltarea comportamentelor adaptative, care să conducă la o 

continuă coechilibrare a personalității cu mediul înconjurător. In lumea contemporană, profesorilor le 

revine sarcina nu doar de a educa elevii, ci de a-și pune umanitatea la bătaie, pentru a lua decizii pentru 

fiecare caz în parte, adică pentru a personaliza intervenția educațională. Asemeni elevilor lor, profesorii 

sunt și ei unici, ceea ce determină unicitatea relației profesor-elev. Această unicitate a relației este necesară 

în activitatea cu copiii cu cerințe speciale, care au nevoie de o mai mare flexibilitate a relațiilor interumane.  

Părinții pot ajuta copilul stimulând învățarea prin activități simple, dar atractive și amuzante pentru 

el. 

 Cutia cu surprize 

Ţineţi o cutie lângă patul copilului şi când doarme puneţi ceva în ea. Fiţi cât mai inventivi – un vas 

cu o insectă în el, o coajă de portocală, o pietricică frumoasă, o pană, o floare, etc. Dimineaţa lăsaţi copilul 

să deschidă cutia şi să descopere ce este în ea. 

 Tabla cu notiţe 

Puneţi o tablă pe un perete unde să scrieţi vocabularul nou şi „ expresia săptămânii”, astfel încât, 

văzând-o fiecare să-şi aducă aminte şi să o folosească tot timpul. 

 Comori ascunse 

Puneţi obiecte sau poze în locuri neobişnuite prin casă, când copilul nu este prezent. El trebuie să le 

descopere! Copiii îşi aduc aminte apoi de lucrurile amuzante- „ Ce ai găsit?”, „ Un nasture în pantof?”, „ 

Un creion sub pernă?”, „ O fotografie în căciulă?”, etc. 
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 Cartea experienţei 

Ţineţi un jurnal pe un caiet sau pe cartonaşe pe care desenaţi ceva semnificativ care s-a întâmplat în 

timpul zilei. Sub desen scrieţi şi explicaţia. Adăugaţi câte una în fiecare zi. Uitaţi-vă pe ele des, folosind 

aceleaşi expresii pentru a le explica. Asfel devine o foarte drăguţă carte de citit. 

 Cartea limbajului şi a vocabularului 

Desenaţi sau tăiaţi poze şi faceţi o carte. Organizaţi vocabularul în aşa fel încât fiecare pagină să 

acopere o categorie specifică: mâncare, jucării, îmbrăcăminte, forme, etc. 

 Harta vremii 

Faceţi o hartă a vremii cu poze reprezentând diferite feluri de vreme, diferite anotimpuri. În fiecare 

dimineață puneţi copilul să se uite pe geam şi să găsească tipul de vreme pe hartă. 

 Păpuşi şi animale din pluș 

Folosiţi păpuşile şi animalele din pluş ca elevi şi profesori. Când copilul s-a plictisit să asculte spuneţi 

„ La revedere!” şi începeţi să învăţaţi jucăriile. Se va alătura rapid jocului dumneavostră. 

 Banca de cuvinte 

Luaţi o cutie asemănătoare unei urne. Odată ce copilul şi-a însuşit un cuvânt şi a început să îl 

folosească corect, desenaţi o reprezentare grafică a cuvântului şi şi lăsaţi-l pe el să îl pună în cutie. Se va 

bucura construind astfel cuvinte. Periodic, deschideţi împreună banca pentru a număra cuvintele sau a le 

repeta. 
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ŞCOALA (CORONA)VIRUSATĂ 

 
 PROF. POPA ANGELA-GEORGIANA,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CORBU 
 
Suntem ȋn era tehnologiei şi, deşi ȋmi place să ţin pasul cu generaţia de azi şi sunt conectată la tot 

ceea ce apare nou, nu m-am lăsat totuşi prinsă ȋn vâltoarea modernităţii. Nu am fost niciodată o susţinătoare 
a ȋnvăţământului prin instrumente tehnologizate şi nu am fost adepta a tot ceea ce ȋnseamnă virtual, ci am 
pledat pentru ȋmbinarea armonioasă a metodelor moderne cu cele tradiţionale.  

Atunci când şcoala s-a mutat acasă şi “tradiţionalul” a intrat ȋn carantină, am dat piept cu Google 
Classroom, Zoom sau Google Meet, care nu-mi erau străine complet, ȋnsă pe care nu le folosisem niciodată. 
După toată această perioadă ȋn care m-am ȋmprietenit cu platformele educationale, pot susţine cu tărie că 
procesul instructiv-educativ nu se poate desfăşura exclusiv online. Disciplina pe care o predau, limba şi 
literatura română nu face parte din sfera tehnologiei. Consider că emoţia unui text nu poate fi transmisă cu 
ajutorul unei platforme, oricât de evoluată ar fi aceasta. Am nevoie să văd privirea elevilor mei pentru a 
constata câtă neȋntelegere sau bucurie poartă ȋn ochi după o oră de literatură sau gramatică. E imposibil să 
vezi pe ecranul digital, sa verifici, pe măsură ce predai, chipurile tuturor elevilor. Sunt necesare dialogul, 
schimbul spontan de replici şi de conţinuturi. 

 Ştim cu toţii că a fi cadru didactic ȋnseamnă predare, dar şi interacţiune fizică, ascultare, 
dăruire…Nici pentru elevii mei nu a fost uşor. Lecţiile au devenit pentru ei doar conţinut ştiintific, iar 
ȋntâlnirile la distanţă cu limba si literatura română au făcut ca, dintr-odată, analizele literare, valorile 
morfologice, noţiunile de morfologie, vocabular sau sintaxă să nu mai fie bucurie, plăcere şi ȋncântare. Am 
ȋncercat, crezând că voi reuşi, să transmit emoţia mea dincolo de ecranul laptopului; m-am străduit, aşa cum 
au făcut toti colegii mei, să realizez o interacţiune virtuală, ȋnsă nu a fost suficient: doar ȋi puteam privi pe 
copii, nu le simţeam ȋnsă şi energia. Ȋn sala de clasă, atmosfera era mai relaxata, iar elevii se simţeau ȋn 
largul lor. Ora devenea astfel joc, ȋnvatare ȋn grup, socializare, cunoaştere. Prin intermediul calculatorului, 
elevul nu ȋntelege informaţia la capacitate maximă.  

E adevărat că platformele gratuite au fost un sprijin pentru noi, pentru că ne-au oferit posibilitatea de 
a menţine permanent legătura. Totuşi, cei care cred că e uşor să iei un conţinut al unei ore de curs faţa-ȋn-
faţă şi să-l transformi ȋntr-unul online se ȋnşală amarnic. Conţinuturile trebuie transmise simplu, 
concentrate.  

Sunt cadru didactic la o şcoala aflată ȋn mediul rural. Deci pot sa strig: Trăiască netu’! Spun acest 
lucru, deoarece calitatea conexiunii a fost cel mai mare coşmar ȋn toată această perioadă. De multe ori, 
copiii se trezeau cu “ profa” blocată pe ecran. Mulţi dintre elevii mei provin din familii rome şi oricum ȋşi 
ȋnsuşeau o parte infimă din ceea ce li se preda ȋn condiţii normale. Ȋn cele actuale, ce performanţe poţi avea 
cu aceia? Ȋnvătare a fost, dar calitate a ȋnvăţării, ȋn ce măsură? 

 Sistemul de ȋnvăţământ era unul suferind şi ȋnainte de apariţia acestei pandemii, acum ȋnsă e şi 
“coronavirusat”. Am ȋncrederea şi speranţa că “generaţia cu mască” este una care, pe lângă lecţiile online, 
şi-a ȋnsuşit-o pe una dintre cele mai importante: adaptarea.  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!:  

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 

PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA: POPA AURICA 

 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV 
 

Pandemia de coronavirus nu a ocolit nici un stat atât din Europa cât și din restul lumii. Prima măsură 

responsabilă luată de cei care au putere de decizie a fost cea de a închide școlile. Închiderea școlilor a 

venit cu provocarea de a ne adapta din mers, de a folosi instrumente online accesibile copiilor. Elevii 

trebuie încurajați să lucreze independent, să folosească calculatorul, telefonul, în vederea parcurgerii 

materiei. 

 În această perioadă am lucrat pe paltforma Google Classroom, am încărcat materialele aferente 

temei stabilite. În învățământul special situația este destul de complexă. Comunicarea cu elevii noștri 

se face pe mai multe planuri. În momentul în care predai o lecție elevii te urmăresc cu mai mică sau 

mai mare atenție. Copiilor cu cerințe educative speciale le poate fi captată ușor atenția involuntară 

deoarece atenția voluntară poate fi captată pentru foarte scurt timp. Comunicarea nonverbală, 

paraverbală se împletește cu comunicarea verbală având ca obiectiv final transmiterea de noi 

cunoștințe.  

O mare parte din munca depusă de noi în această perioadă s-a concentrat și pe consilierea 

părinților. Consilierea părinților joacă un rol important deoarece copiii noștri au nevoie acasă de 

stabilitate, de înțelegere, de armonie în familie. În acest sens am prelucrat povești terapeutice și pe 

lângă materialele încărcate pentru copii am trimis și câte o poveste terapeutică pentru părinți. Nu a 

fost ușor pentru părinți să parcurgă această perioadă deoarece copiii au fot obișnuiți cu o anumită 

rutină și peste noapte programul lor s-a schimbat. Prin consiliere, ascultare activă, empatie am reușit 

să le ofer părinților sprijinul de care au avut nevoie. În această perioadă am realizat cu ajutorul 

părinților activități pentru formarea și consolidarea autonomiei personale. Cu sprijinul părinților și 

colegilor care fac parte din echipa multidisciplinară am reușit în mare parte să ne atingem obiectivele 

propuse.  

Participarea la cursul ,,Profesor în online” a fost benefică deoarece m-a ajutat să lucrez mult 

mai bine cu copiii. Copiii din clasa mea au fost atrași de activitățile create cu ajutorul platformei 

Wordwall, aceste jocuri create le-au captat atenția. Am participat la un curs pentru a învăța să creez 

jocuri pe platforma Wordwall. Jocurile create le-am trimis pe WhatsApp, prin Messenger, le-am 

încărcat în Classroom. Aceste jocuri educative le-am folosit pentru consolidarea cunoștințelor. Am 

scris povești individualizate pentru fiecare copil din clasă, am ținut legătura prin intermediul 
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telefonului pentru a le întări convingerea că sunt alături de ei, că vom trece împreună peste această 

perioadă neplăcută.  

Colaborarea cu colegele care fac parte din echipa multidisciplinară a fost o colaborare 

frumoasă, constructivă cu efecte pozitive atât pentru noi cât și pentru elevii clasei. Copiii clasei mele 

au participat la campania: ,,Noi, COPIII suntem MICII EROI ,, - campanie inițiată la nivelul școlii 

noastre. Campania a constat în realizarea unor desene care să reflecte modul în care copiii au trecut 

peste această perioadă. Voi încărca în acest articol desenele cu care copiii din clasa mea au participat 

la această campanie.  

 
Am împărtășit cu dumneavoastră prin intermediul acestui articol o parte dintre activitățile desfășurate 

în școala noastră. 
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STRATEGII DIDACTICE FOLOSITE ȘI ÎN ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, POPA CARMEN-CRISTINA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU” PETROȘANI 
 
Aplicația KAHOOT este una dintre metodele de învățare care se poate folosi cu success în activitatea 

cu elevii, la majoritatea disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea 
cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă.  

Este o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe 
dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau laptopul. 

Importanța utilizării aplicației kahoot: 
- -Evaluarea rezultatelor este obiectivă iar elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-

un fel sau altul. 
- Feed-back imediat pentru elev și professor 
- Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama 

ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile de 
reglare. 

- Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat. 
- Rezultatele pot fi centralizate 
- Folosindu-se diverse aplicații digitale, se evită rutina, monotonia si stresul 
- Se dezvoltă autocontrolul, increderea în sine 
- Se îmbunătățesc abilitățile digitale 
- Contribuie la dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității. 
- Se îmbunătățește calitatea actului de predare-învățare-evaluare; 
- Elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați, sunt relaxați și 

dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în educație și, de ce nu, în 
autoeducație. 

 La fel de interesantă este și aplicația WORDWAL pentru că este foarte ofertantă, având multe 
șabloane, interfețe foarte variate. Aceeași evaluare poate fi prezentată diferit, fie sub formă de spiner, 
intrebări sau să lovească răspunsul corect, să ia imaginea și să o potrivească correct prin click end drag, 
precum și multe alte variante. 

 Și la acest tip de joc, elevii pot să-și vadă scorul, timpul de lucru, iar testele pot fi chiar și reluate 
pentru corectarea greșelilor. De asemenea, toate acestea pot fi jucate individual de către elevi sau pot fi 
conduse de profesori, elevii putând rezolva în fața clasei, dacă au tablă smart. 

Copiii sunt foarte incantați să vadă podiumul, să vadă răspunsul imediat pentru că elevii din ziua de 
azi nu mai au răbdare să aștepte două săptămâni până ce primesc răspunsul. Acestea creează un climat 
școlar mult mai cald și mai relaxat pentru elevi, sunt mult mai activi la oră nu mai au senzația că au fost 
defavorizati într-un fel sau altul, se dezvoltă autocontrolul, increderea în sine, contribuie la dezvoltarea 
atentiei 

Aceste metode de învățare care se pot folosi cu succes la toate materiile de învățământ. 
 In acelasi timp, aceste aplicații sunt de mare ajutor, deoarece pot fi accesate și de acasă, dacă copilul 

este bolnav sau chiar în aceasta perioada de invațare online, când profesorul poate vedea instant rezultatul 
obținut de elevi. 

 Noi, dascălii trebuie să avem în vedere faptul că școala are misiunea de a oferi elevilor genul de 
educație care să-i pregătească pentru o viață în permanent schimbare și pentru aceasta e necesar să le 
dezvoltăm copiilor și abilitățile digitale. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR, POPA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA URECHEȘTI 

JUDEȚUL VRANCEA 
 
 Din cauza condițiilor actuale, determinate de pandemie, clasa a devenit un mediu virtual fără limită 

de spațiu. Lecțiile desfășurate on-line pot avea același conținut ca și lecțiile clasice doar că pot fi accesate 
oriunde iar programul este flexibil. Aplicațiile existente permit accesul la ore și prin intermediul unui 
telefon în condițiile unei motivații suficiente. Folosirea resurselor web și reușita în timpul lecțiilor 
contribuie la creșterea încrederii în sine a elevilor. 

 Învățarea on-line permite și elevilor introvertiți să fie dezinvolți deorece barierele legate de aspectul 
fizic sunt înlăturate. Ei nu mai sunt dominați de elevii extravertiți deoarece în spațiul on-line sunt reguli 
stricte în ce privește intervenția. În timp ce un elev vorbește ceilalți colegi au microfonul închis pentru a se 
auzi bine. Astfel se permite intervenția fiecărui elev fără a ca acesta să fie oprit de alți colegi.  

Acest tip de învățare îmbunătățește activitatea de predare deoarece permite profesorului să insereze 
link-uri pentru a ușura procesul de înțelegere al informațiilor. La învățământul primar se pot folosi cu 
ușurință atât manualul digital cât și alte resurse de pe internet.  

Din experiența personală am constatat că elevii se implică cu plăcere în lecțiile on-line. Evaluarea 
cred că este mai greu de realizat deoarece poate avea și note de subiectivism. Acest tip de învățare permite 
rezolvarea îndoielilor în timp real deoarece temele rezolvate sunt corectate în momentul în care se trimit și 
feedback-ul este imediat. Observațiile din partea profesorului se fac individual și acest lucru elimină rușinea 
sau teama de a pune întrebări. Eu am aplicat pe parcursul desfășurării orelor on-line evaluarea orală 
combinată cu activitatea individuală și am încercat să ofer timp tuturor elevilor pentru prezentarea pe scurt 
a activității desfășurate.  

Lecțiile on-line prezintă dezavantajul că nu le permite elevilor o interacțiune cu alți copii din școală. 
Învățarea în școală le permite elevilor să se cunoască mai bine, să lucreze în grup, să colaboreze. Timpul 
îndelungat petrecut la laptop sau pe telefon poate genera probleme de sănătate la nivel vizual dar și fizic 
din cauza poziției incomode. 

De asemenea pot fi semnalate și probleme tehnice legate de conexiunea la internet. Acestea pot cauza 
întreruperi ale lecțiilor și scoaterea din ritmul de lucru.  

Învățarea on-line este o metodă flexibilă de învățare și în condițiile actuale reprezintă o alternativă la 
învățarea tradițională. Aceasta permite elevilor să fie aproape de învățare în condițiile în care școlile sunt 
închise.  

Predarea on-line îi determină pe profesori să colaboreze între ei și să-și împărtășească experiențe, 
materiale și practici pedagogice.  

Învățarea de acasă îi permite copilului să stea într-un mediu familiar lui acesta nu trebuie să se mai 
trezească devreme pentru a ajunge la școală. Părinții au un control mai bun asupra copilului.  
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REPERE PENTRU ANALIZA DE NEVOI IN CREAREA UNUI CURS ONLINE 

 
PROF. POPA DANIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRATIANU, TIMIȘOARA 
 
Platforma GSuite, cu aplicațiile oferite, permite folosirea tehnologiei pentru predarea / învățarea / 

evaluarea online la limba franceză. Astfel: 
- prin classroom, este posibilă crearea de cursuri pentru toate clasele / grupele de limbi / nivelurile de 

limbi / necesitățile de remediere sau performanță din cadrul grupelor de elevi. 
- prin Form, este posibilă crearea de teste; 
- prin Drive și Docs putem accesa facilitățile de creare de formulare comune pentru evaluare, de 

materiale pentru predare / fixare; 
- prin Meet se poate realiza formarea competențelor de exprimare orală a elevilor;  
- prin Slides este posibilă sistematizarea materiei. 
Elevii primesc, de la profesorul de limba franceză, invitație de participare la aceste cursuri, prin 

adresele de poștă elecrtonică transmise de către unitatea școlară, încarcă teme pe care le-au rezolvat apelând 
la fișe explicative create de către profesor sau accesând linkuri-țintă indicate. Cunoștințele lor sunt evaluate 
prin teste create cu Forms sau încărcate ca atare ca fișiere. Primesc feed-back imediat sau ulterior, cu 
consemnarea punctajelor / notelor în catalogul classroom, imprimabil în diferite formate. Iată cadrul general 
al unui astfel de curs online. 

Cum se creează, însă, un astfel de curs? Trebuie să ținem cont de faptul că, deși dorim să creăm un 
curs pentru învățarea limbii franceze, preocuparea pentru formarea la elevi de competențe de folosire a 
suporturilor digitale este de o egală importanță.  

Prin urmare, în crearea unui curs online, definirea precisă a situației de la care se pornește și a 
performanței de nivel prevăzute pentru elevi, presupune o analiză de nevoi a cursului. Aceasta vizează 
aspecte precum caracteristicile grupului țintă și gap10-ul dintre competențele (digitale sau specifice limbilor 
străine) actuale ale elevilor și performanța de atins / tipurile de sarcini de realizat de către elevi. 

Așadar, de la ce plecăm în realizarea analizei de nevoi pentru crearea cursului online?  
Să începem cu stabilirea obiectivelor lui: ceea ce trebuie să știe elevul să facă la sfârșitul cursului, 

atât ca utilizare a mijloacelor virtuale cât și din prespectiva învățării limbii franceze. De exemplu: să creeze 
o prezentare ppt, să încarce un material audio / video / scris pe platforma pe care va lucra, să prezinte un 
material în direct pe acea platformă. Să continuăm cu suportul virtual pe care vom lucra: avem nevoie să 
susținem cursuri directe, față în față, live? Atunci vom apela la aplicații de tip Meet. Dorim ca elevii să 
efectueze teme de casă, să fie evaluați, să primească feed-back? Atunci vom apela la aplicații de tip 
classroom, cu tot ceea ce implică ele: Google Forms, Google Drive, Meet, catalogul electronic oferit de 
această aplicație. Aceste etape ale analizei ne conduc înspre pasul următor pentru buna funcționare a 
cursului creat: graficul cunoștințelor informatice minime necesare elevilor la începutul cursului, astfel încât 
să poată înțelege ceea ce se predă în cadrul acestuia. În acest sens, elevii au nevoie de cunoștințe digitale 
pentru utilizarea softurilor și a dispozitivelor specifice cursurilor online. Instalarea unui soft și conectarea 
pe o platformă pot pune uneori probleme ce pot crește exponențial o dată cu cerințele utilizării platformei 
folosite. Analiza de nevoi permite profesorului să anticipeze aceste piedici și să prevadă activități pentru 
achiziționarea de cunoștințe și competențe care pot acoperi golurile de acest tip, astfel încât cursul de limba 
străină să se desfășoare apoi în mod echilibrat. Desigur, competențe digitale avansate îi sunt necesare și 
profesorului în acest caz, așadar urmarea cursurilor de perfecționare în domeniu devine indispensabilă. 

Pasul următor în analiza de nevoi pentru crearea unui curs online privește stabilirea tipurilor de sarcini 
și activități folositoare elevilor pentru a acumula cunoștințele la ora de limba franceză și a-și forma 
competențele descrise anterior. Profesorul decide dacă este necesar să propună modele de activități practice 
pentru crearea unor materiale similare cu cele pe care elevii le vor crea ulterior singuri. Spre exemplu: 
realizarea unui interviu înregistrat și postarea lui pe platformă, realizarea unei prezentări ppt online, 
realizarea unui chestionar online, realizarea unei prezentări în Meet etc. Elevii vor învăța cu pași mici, feed-

10 (engl.) distanțarea 
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back-ul pozitiv din partea profesorului îi va motiva să învețe să stăpânească tehnicile și instrumentele 
digitale necesare la ora virtuală de limba franceză.  

Grupul țintă se conturează așadar în urma analizei de nevoi pentru cursul ce urmează a fi creat. Care 
sunt deci caracteristicile grupului țintă? Cursanți motivați / lipsiți de motivație, cursanți pasivi / care își 
asumă riscuri, fiecare dintre elevi poate fi unul dintre aceștia. Profesorul va ști să anticipeze caracteristicile 
de reacție ale elevilor și va anticipa activități care să încurajeze, provoace, recompenseze elevii. Pentru un 
elev încrezător, va propune activități care să îi permită acestuia să câștige puncte prin rezolvarea de teme 
suplimentare, îl va încuraja în crearea de materiale și conținut propriu, îl va implica în activități colaborative 
și îi va oferi mijloace de autoevaluare pentru a-i permite să își identifice lacunele și mijloacele de 
compensare a acestora. Pentru un elev demotivat, profesorul va anticipa activități de micro-învățare, 
conținuturi interactive, gamification (elemente de joc în învățare), recompense pentru colaborarea cu 
colegii.  

Aceste activități, anticipate datorită analizei de nevoi, se vor ramifica atât pentru dobândirea 
competențelor de comunicare în limba străină cât și pentru achiziționarea celor digitale, întotdeauna în 
slujba facilitării acesului la informație și la acțiune, în cadrul orelor de limbă modernă. 
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 PLANIFICARE ORIENTATIVĂ A ACTIVITĂȚILOR ONLINE 
  

PROF. POPA LOREDANA  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE GRECESCU” 

STRUCTURA GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 29 
 

Tema săptămânii: ,,PĂSĂRI CĂLĂTOARE ”  

 Activitățile se vor desfășura în funcție de disponibilitatea copiilor și de programul părinților ! 
 
ANEXĂ : 
 ,,Zboară, zboară ... ” – joc distractiv  
Vârsta jucătorilor - de la 3 ani în sus . 
- activitate potrivită pentru grupuri mici; 
- se desfășoară cu cel puțin 2 jucători ; 
- spaţiul de joacă - în interior sau exterior ; 

 Ziua ZIUA ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SURSE WEB 

 
LUNI 

  

  ,,Bună dimineață, hai să ne trezim ! ”  
  ,,Păsări călătoare ” - documentar; fișă de lucru 
  ,,Ciripit melodios de primăvară ”  
- audiție : ,, Cucule, pasăre sură ”; ,,Pupăza din tei 
”; ,, A venit primăvara” 
  ,,Zboară, zboară…” –joc distractiv  
 ( regulile jocului sunt precizate în anexă ) 
 

 https://youtu.be/85apF7Xf_h8 
 https://youtu.be/o76qHq8V4Js 
 https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_proce
ssed_/csm_pasari_ro_34753a36d3.gif 
 https://educatie.inmures.ro/typo3temp/_proc
essed_/csm_adapost_pasari_10d6cb3969.jpg 
 https://youtu.be/pHI_zyAfFRU 
 https://youtu.be/EyhMAxIl9oE 
 https://youtu.be/8cSH38UvKRI 

 
MARȚI 

  

  ,,Bună dimineață! Ne pregătim pentru activități ” 
( Stâng-drept, învățăm! ) 
  ,,Fabula Vulpea și Barza ”  
- vizionare 
  ,,Barza și șoricelul ” – fișă (labirint) 
  ,, Barza ” – cântec  

 https://youtu.be/79gLGU50ceM 
 https://youtu.be/VdEZl0FQ4Vo 
 https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_proce
ssed_/csm_fuga1_ad0f5e1d28.gif 
 https://youtu.be/8ax2Uj-JdfA 

 
MIERCURI 

  

  ,,Bună dimineață!Am două mânuțe hărnicuțe! ”  
  ,,Scrisoare de la rândunică ”- poezie, vizionare 
documentar, curiozități . 
  ,,Copii isteți ” - fișe matematice  
  ,, Zboară rândunica, uite-așa ! ” 
 - joc muzical 

 https://youtu.be/PvAT4gRA2_I 
 https://youtu.be/VknpWVcFOpU 
 https://youtu.be/SD0a-GdadHA 
 https://youtu.be/xe4GoQYtdv4 
 

JOI 
 

 

  ,, Bună dimineață ! Lecția de înviorare ! ” 
  ,, Barza ” ; ,, Rândunica ”  
(la alegere) - poezie ;poveste; fișă de colorat/ de 
lucru . 
  ,,Câte unul pe cărare” –joc muzical 

 https://youtu.be/SDgFoDKQ_Cs  
 https://youtu.be/I3r7AqQDj4E 
 https://youtu.be/U9zArP_ZhPA 
 https://gradinitadecopii.files.wordpress.com/20
08/10/2pasari.gif  
 https://youtu.be/keZ2xKKJRUw 

 
VINERI 

  

  ,,Bună dimineață!  
Noi stăm acasă ! ” 
  „Păsări călătoare ”- desen/ pictură/ modelaj/ 
confecționare ( la alegere ) 
  ,,Copiii ajută păsările călătoare ”  
 - labirint  
  ,,Rândunica a sosit,  
 hai copii la joc ”  
 - joc muzical/ euritmie 

 https://youtu.be/1HQ84KQFTts 
 https://youtu.be/_B7_2z5657Y 
 https://i0.wp.com/talentedenazdravani.eu/wpco
ntent/uploads/2012/09/razvaniorelu2.jpg?fit=400
%2C233&ssl=1 
 https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_migrated
/pics/pasarifisa1.jpg 
 https://youtu.be/JfOoG4oiJ-Y 
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https://youtu.be/85apF7Xf_h8
https://youtu.be/o76qHq8V4Js
https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_processed_/csm_pasari_ro_34753a36d3.gif
https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_processed_/csm_pasari_ro_34753a36d3.gif
https://educatie.inmures.ro/typo3temp/_processed_/csm_adapost_pasari_10d6cb3969.jpg
https://educatie.inmures.ro/typo3temp/_processed_/csm_adapost_pasari_10d6cb3969.jpg
https://youtu.be/pHI_zyAfFRU
https://youtu.be/EyhMAxIl9oE
https://youtu.be/8cSH38UvKRI
https://youtu.be/79gLGU50ceM
https://youtu.be/VdEZl0FQ4Vo
https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_processed_/csm_fuga1_ad0f5e1d28.gif
https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_processed_/csm_fuga1_ad0f5e1d28.gif
https://youtu.be/8ax2Uj-JdfA
https://youtu.be/PvAT4gRA2_I
https://youtu.be/VknpWVcFOpU
https://youtu.be/SD0a-GdadHA
https://youtu.be/xe4GoQYtdv4
https://youtu.be/SDgFoDKQ_Cs
https://youtu.be/I3r7AqQDj4E
https://youtu.be/U9zArP_ZhPA
https://gradinitadecopii.files.wordpress.com/2008/10/2pasari.gif
https://gradinitadecopii.files.wordpress.com/2008/10/2pasari.gif
https://youtu.be/keZ2xKKJRUw
https://youtu.be/1HQ84KQFTts
https://youtu.be/_B7_2z5657Y
https://i0.wp.com/talentedenazdravani.eu/wpcontent/uploads/2012/09/razvaniorelu2.jpg?fit=400%2C233&ssl=1
https://i0.wp.com/talentedenazdravani.eu/wpcontent/uploads/2012/09/razvaniorelu2.jpg?fit=400%2C233&ssl=1
https://i0.wp.com/talentedenazdravani.eu/wpcontent/uploads/2012/09/razvaniorelu2.jpg?fit=400%2C233&ssl=1
https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_migrated/pics/pasarifisa1.jpg
https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_migrated/pics/pasarifisa1.jpg
https://youtu.be/JfOoG4oiJ-Y


Regulile jocului – Copiii/ jucătorii sunt așezati în semicerc, în poziția ghemuit, cu fața spre 
animator/ conducătorul jocului. Când animatorul spune: ,,Zboară, zboară, barza zboară !”, execută o 
săritură înaltă cu brațele întinse lateral, imitând zborul berzei iar copiii îl imită. În continuare se mai 
execută câteva asemenea exerciții, imitând zborul altor păsări( rândunică, .. )după care animatorul 
încearcă să-i păcălească și să menționeze animale sau obiecte care nu pot să zboare. De exemplu, spune: 
,,Zboară, zboară, elefantul zboară!”, atunci copiii ar trebui să rămână ghemuiți, întrucât elefantul nu 
zboară. Cei care nu sunt suficient de atenți, imitând totuși un zbor, sunt ,,penalizați” cu un punct sau 
iasă afară din joc daca sunt mai mulți . 

 ,, Scrisoare de la rândunică ”- poezie 

 
MATERIALE SUPLIMENTARE, RECOMANDATE : 
Fișă de lucru - matematică 
https://educatie.inmures.ro/fileadmin/_processed_/csm_pasarifisa2_01_b75533ed2a.jpg 
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ȘCOALA ALTFEL! 

ȘCOALA DE ACASĂ! 

 

PROF. DE ISTORIE, POPA MARIA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SANDULENI, JUD. BACAU 
 

 „Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței 

de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Cadrele didactice vor 

proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități. (1) 

 Aceasta este definiția dată de Ministerul Educației Naționale pentru cele 5 zile din an, așteptată de 

elevi cu bucurie și cu relaxare de educatori, învățători și profesori. Doar că, în acest an școlar „Școala altfel” 

s-a dovedit diferită de tot ce am parcurs până acum în 18 ani de învățământ. Așa cum spune și titlul 

articolului, ea s-a transformat în „Școala de acasă”. 

 La început am fost speriată de gândul că nu mă mai întâlnesc cu elevii mei (scăpam însă de naveta 

la 3 școli). Mai mult ca niciodată în alt an eram cu materia la zi, la clasele de a VIII-a îmi ajungea timpul 

să lucrez în plus cu elevii care aleseseră istoria la teză. Nici cu notarea nu stăteam prea rău.  

 Declanșarea stării de urgență m-a speriat și îngrijorat profund. În prima săptămâna am ținut legătura 

doar cu clasa la care eram dirigintă, folosind conferințele video pe messanger. Dintr-o clasă de 20 de elevi, 

doar 12 au fost activi. Fiind în mediul rural, 2 dintre elevii mei mi-au spus că au treabă acasă și nu vor intra 

în legătură cu mine. Pe parcurs am descoperit că unul dintre ei nici nu avea internet acasă, cu toate că avea 

telefon. La școala, mai fura câte un pic de net de la colegi sau din internetul școlii (în această situație mai 

erau alți 2 elevi). Totuși am continuat să-i apelez pe messanger și să lucrez cu cei care intrau.  

 Sunt profesor titular la 3 școli din mediul rural. Dacă la început, școala on-line nu a fost obligatorie, 

după vacanța de primăvară lucrurile au devenit oficiale. Elevii cu care ținusem legătura și înainte de vacanță 

au fost în continuare activi. Aici aș putea să împart elevii în 2 categorii: cei interesați și conștiincioși care 

și-au luat lecțiile și temele și cei dezinteresați care nu au făcut absolut nimic ( în număr destul de mic).  

 Din punct de vedere tehnic, elevii mei s-au împărțit din nou în 3 categorii : cei care au telefoane 

(tablete) și le-au folosit, cei care nu au dispus de mici un mijloc de comunicare (un sfert din fiecare clasă 

de elevi) și cei care au telefoane, dar internetul era foarte slab. Cea mai mare frustrare a mea a fost că nu 

am putut să ajung la toți elevii, nici măcar o singură dată din martie până în iunie 2020. A fost prima dată 

când am conștientizat că școala a ajuns să fie un lux, pentru cei care aveau telefoane și internet cu conexiune 

bună. 

 De pe messanger, am ajuns să lucrez pe platforma CLASSROOM. M-am familiarizat destul de ușor 

cu ea, dar mai greu a fost să-i atrag pe elevi spre ea. Mulți dintre ei nu aveau cont gmail și nu știau cum să-
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l facă, nu știau unde să posteze temele, nu țineau cont de termenele de predare a temelor. Aplicația MEET 

de pe Classroom m-a ajutat enorm de mult să comunic, în continuare cu elevii.  

 Această platformă mi-a dat posibilitatea să experimentez un alt fel de predare-învățare-evaluare. Am 

folosit un material destul de abundent și variat. Singura diferență a fost că nu îi aveam pe elevi în fața 

ochilor. Cei mai mulți dintre ei închideau camerele și rămâneam singură în fața inițialelor lor. O altă 

problemă a fost comunicarea non-verbală care nu a existat deloc. În sala de clasă îi vizualizam pe toți elevii, 

îi simțeam când înțelegeau sau nu, aveau întrebări de pus. Ca profesor, te apropi de elevi fără să vrei. Acest 

lucru mi-a lipsit din păcate la predarea on-line. 

 Pentru cei mai mulți dintre elevi, învățarea on-line a fost o experiență nouă, plăcută unora și utilă 

claselor de a VIII-a care au beneficiat de sprijinul colegilor mei, mai ales la limba și literatura română și 

matematică, materii de examen. Un avantaj pentru ei a fost mediul în care s-au desfășurat orele, acasă. 

Ghiozdanul greu pe care trebuiau să-l aducă la școală s-a evaporat rapid, rămânând doar amintirea lui într-

un colț al unei camerei. Dezavantajați au fost elevii care nu au în familie un telefon smarth sau un telefon 

măcar, pentru că sunt cazuri. Ei sunt cei cu pierderile cele mai mari. 

 Cu bune și cu rele, pentru elevi, părinți și profesori, anul școlar 2019-2020 s-a încheiat. Lumea nu 

va mai fi la fel. Poate și sistemul de învățământ românesc se va schimba. Fizic, cu greu poate fi recuperată 

perioada martie-iunie 2020. Se spune că orice experiență își pune amprenta pe oameni. Trăiesc cu speranța 

că va fi bine.  
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PREȘC. MARIA FLORICA POPA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CHIȘINEU – CRIȘ 
 
 Perioada aceasta, de grădiniță online, în care am fost privată de interacțiunea cu copiii mei, am privit-

o ca pe o provocare de a mă reinventa ca profesor. 
 Educația este unul dintre pilonii de bază pe care se clădește o societate. Acum, când societatea este 

pusă la încercare, provocată să-și analizeze portretul, noi, profesorii, trebuie să creăm noi direcții, viziuni, 
alternative pentru copiii de azi, oamenii de mâine. 

 Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru 
profesori. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună, accesibilă 
atât copiilor cât și părinților, care au rol de professor, acces la internet și la mijloacele necesare pentru 
realizarea învățării online. Menționez că majoritatea au lucrat pe telefon, acesta fiind singurul mijloc 
de care au dipus.  

 Pentru desfășurarea activităților în cele mai bune condiții și pentru ca acestea să fie cât mai ușor 
de realizat de către părinți, am accesat Google și canalul educațional de YouTube, am folosit fișe din 
caietele copiilor, am prezentat planșe model pentru desen și pictură, lucrări model pentru activitățile 
practice. În planificarea activităților am avut în vedere ca acestea să se poată desfășura cu materiale 
care le avem acasă, fără să fim nevoiți să ieșim din casă. Am oferit posibilitatea de a alege între desen, 
pictură și modelaj. Am fost plăcut surprinsă de unii copii care o temă au realizat-o prin desen, prin 
pictură dar și prin modelaj. Le-am sugerat părinților să înlocuiască plastilina cu aluatul, deoarece unii 
spuneau că nu au plastilină.  

 În această perioadă am comunicat cu copiii cu ajutorul părinților, pe grupul de Whatsapp și am 
stabilit împreună cu aceștia motto-ul nostru „Stăm acasă, dar nu degeaba!”. Am încercat să le întipăresc 
în minte faptul că această perioadă nu înseamnă o vacanță de drept, ci o situație dificilă care cere astfel de 
măsuri, că tot ceea ce se întâmplă acum este în defavoarea copiilor, dar împreună putem realiza lucruri 
frumoase și putem depăși momentul neplăcut. Le-am explicat, părinților, că e normal și admirabil să își 
ajute copiii! Numai să nu toarne în acest ajutor proiecția ratării: judecăți, dezamăgiri, amenințări, 
comparații, condiționări, urgențe.  

 În fiecare dimineață am postat pe grup tema zilei și activitățile planificate. Am avut grijă ca 
fiecere activitate propusă să fie însoțită de explicații. Uneori explicațiile au fost prin mesaje vocale și 
chiar telefonic, pentru a fi înțelese cât mai bine.  

 La început, părinții nu considerau că gradinița de acasă este totuși grădiniță, motivând că nu au 
pregătirea necesară, că nu au răbdare, că nu sunt ascultați de copiii lor. Luând în considerare explicațiile 
mele, părinții s-au implicat remarcabil în desfășurarea activităților propuse. La tema săptămânii „În salate 
delicioase/Sunt legume sănătoase” și tema zilei „Sănătate din farfurie” s-au jucat cu copiii jocul de rol „La 
piață” identificându-se cu rolurile de vânzător și cumpărător și în același timp au contribuit la consolidarea 
cunoștințelor copiilor despre regulile de comportament într-o piață, a număratului și la raportarea corectă a 
numărului la cantitate și cantitatea la număr. În cadrul activității casnice „Salata de legume”, copiii au 
preparat o salată cu legumele folosite la jocul de rol și la jocul didactic „Coșul cu legume” . La inițiativa 
lor au preparat suc de legume și supă cremă de legume. Gătind impreună cu copiii, părinții au reușit să-i 
facă pe aceștia să înțeleagă că legumele sunt izvor de vitamine și ne dau sănătate. Am propus jocul „Eu 
spun o legumă, tu spui multe ”, poeziile „Hora legumelor” de Lucia Muntean și „Legumele timpurii” de 
Maia Bosnea Murgu și povestea „Cearta legumelor” de Lucia Muntean tot cu scopul ca preșcolarii să 
conștientizeze că legumele sunt izvor de sănătate.  

 Am propus teme care au avut ca scop revalorizarea unor obiecte și materiale. De exemplu, la 
activitatea cu tema „Mijlocul de transport preferat” copiii au folosit peturi de suc sau apă, recipient de 
șampon de păr, de detergent de vase, paie de suc, burete de spălat vase, bețe pentru frigărui, pahare de iaurt 
și multe alte materiale. Revalorizarea unor obiecte și materiale a fost propusă și realizată și în cadrul 
activităților practice cu tema: „Parcul copiilor”, „Flori de primăvară”, „De Paști” - felicitări și aranjamente 
de Paști, „Semnul de carte”.  
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 În această perioadă am pus accent pe îngrijirea personală. În fiecare zi am postat câte un cântecel 
(„Cu apă și săpun”, „Numărăm, mânuțele spălăm”), care i-a învățat și i-a provocat să se spele pe mâini 
pentru alungarea microbilor. 

 La sfârșitul grădiniței de acasă, am pregătit o serbare online „La revedere, grădiniță!”. Părinții și 
copiii au fost încântați și mulțumiți de această serbare, fie ea și online. Copiii s-au bucurat că s-au revăzut 
după o perioadă destul de lungă de timp și au cerut părinților să o revadă de mai multe ori.  

 Atât adulții cât și cei mici au realizat în această poerioadă că sunt aspecte semnificative ale vieții care 
contează cu adevărat: interacțiunea socială, atmosfera de la grădiniță, colegialitatea și spiritual de echipă, 
contribuția cadrelor didactice și a părinților deopotrivă la formarea micilor oameni.  
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EDUCAȚIA FARA FRONTIERE!  

ȘCOALA DE ACASA! 
 

POPA MARIANA 
 LICEUL AGRICOL POARTA ALBA, JUD. CONSTANȚA 

 
Educația reprezintă principalul mecanism prin care societatea poate răspunde schimbărilor rapide și 

fără precedent înregistrate la nivel social, economic, tehnologic. Utilizarea tehnologiilor moderne atribuie 
noi dimensiuni procesului de predare – învățare - evaluare.  

Actorii cheie ai procesului didactic, sunt profesorul și grupul de elevi, care își împart deopotrivă 
responsabilitățile și beneficiile aduse de folosirea noilor tehnologii. 

Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. Noile tehnologii 
oferă o gamă variată de aplicații, metodele convenționale de predare având din ce în ce mai mult o 
alternativă viabilă. Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient care facilitează procesul de 
predare/învățare, asigură elevilor un pachet variat de informații științifice, fiind incluse în bazele de date 
biblioteci online.  

Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor să creeze o manieră 
interactivă de prezentarea a conținuturilor științifice, să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze 
date, să editeze fotografii și materiale video, să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin 
cooperare. 

Internetul și Web-ul favorizează realizarea unui învățământ altfel decât învățământul tradițional. 
Rolul instrumentelor Web în activitatea didactică este de a eficientiza procesul de predare – învățare 

- evaluare, de a stimula comunicarea între cadre didactice și elevi, de a forma competențe digitale reale. 
Aceste instrumente contribuie în mod semnificativ la eficientizarea procesului didactic. 

Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite apropierea elevului de materiile 
pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate și creare de competențe reale, atât la nivelul 
disciplinei cât și la nivel interdisciplinar. 

Platformele interactive sunt modalități moderne de stimulare a învățării experiențiale, de exersare a 
capacităților de analiză, de dezvoltare a creativității copiilor. 

E-learning-ul sau învățământul electronic reprezintă o modalitate actuală de dezvoltare a educației în 
concordanță cu descoperirile tehnologice. E-learning-ul implică utilizarea unui computer sau alt 
echipament digital( de exemplu, un telefon mobil) într-un mod special pentru a oferi formare sau materiale 
de studiu și educaționale. 

Acest proces de instruire implică învățarea independentă, asistată de calculator sau alt dispozitiv 
electronic, bazându-se pe instrumente Web 2.0 care dezvoltă creativitatea, abilitățile de lucru cu 
calculatorul, elevul beneficiind de materiale didactice și de sprijinul profesorului, doar în rol de îndrumător. 
Ideea fundamentală a Web-ului, este existența spațiului virtual, unde oamenii pot comunica, prin partajarea 
cunoștințelor, a experienței. Acest spațiu virtual nu este numai un mediu unde poți găsi informații, aici 
fiecare elev își poate pune propriile idei. 

Modalitățile moderne de stimularea învățării experiențiale, de exersare a capacităților de analiză, de 
dezvoltare a creativității sunt realizate cu ajutorul platformelor interactive. Prin folosirea acestor platforme, 
elevii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri 
interdisciplinare prin studiul mediului concret și prin corelațiile elaborate interactive, în care își asumă 
responsabilitățile, formulează și verifică soluții. Aceste platforme activează toți elevii și le dezvoltă 
comunicarea, creativitatea, independența în gândire și acțiune, îi ajută să ia decizii corecte și să argumenteze 
deciziile luate. 

Aplicarea metodelor moderne cu ajutorul platformelor interactive, presupun respectarea 
particularităților de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca 
pe grupuri și activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obținute și reconstituirea relației profesor-
elev. 

Pentru comunicare/prezentare online, voi prezenta câteva instrumente care sunt puse la dispoziția 
profesorului, pentru activitățile de suport TIC: 
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a. Platforma eTwinning- este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor 
didactice un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. Scopul principal al 
acțiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea și colaborarea între elevi și cadrele didactice în 
activități noi de învățare. 

b. Youtube- este un instrument ce poate fi utilizat în procesul de predare. Acest tip de resursă Web 
este util în cazul în care elevul nu s-a clarificat în întregime cu tema și poate apela la unele explicații cu 
ajutorul filmulețelor. 

c. Zoom este una dintre cele mai folosite platforme de întâlniri video. Ea permite crearea gratuită a 
unor întâlniri online( meetings) unde pot fi invitați până la 100 de participanți prin intermediul unui link. 
Elevii nu au nevoie de nici un cont, ci trebuie să acceseze linkul primit, să descarce aplicația Zoom pe 
calculator sau mobil și să se conecteze cu un microfon. Pot comunica prin mesaje pe chat cu profesorul, pot 
vedea ce le împărtășește profesorul pe ecranul său, se pot vedea și auzi reciproc. 

d. Google Meet- este o platformă de comunicare instant prin video și chat, care oferă aceleași opțiuni 
ca și aplicația Zoom. 

e. Google Classroom- Aplicația permite crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online. 
Profesorii pot vedea chiar înainte să ajungă la sala de clasă cine și-a terminat tema și pot oferi feedback 
direct fiecărui elev, pot posta anunțuri și întrebări. Astfel comunicarea la clasă devine mai eficientă, și în 
același timp se extinde și în afara orelor. Google Classroom oferă părinților posibilitatea să primească 
rezumate ale activităților copiilor pentru a fi informați permanent cu privire la evoluția și rezultatele lor la 
școală.  

Învățământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje față de învățământul tradițional. 
Elevii își pot alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile interese și pot accesa informațiile la 
propriul nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii 
pot accelera procesul de învățare sau îl pot încetini. Acest tip de învățare permite elevilor cât și profesorilor 
să interacționeze într-o comunitate online fără a fi prezenți în același loc sau timp. 

Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție fără a fi implicat 
emoțional. Într-o discuția online, elevii introvertiți tind să fie mai activi din mai multe motive. În mediul 
virtual, inhibiția cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea 
cognitivă, pentru adaptarea, corectare și prezentarea ideilor fără distractori din afară. Ei nu trebuie să 
concureze cu extrovertiții din punct de vedere emoțional, care tind să domine sala de clasă într-un timp 
relativ scurt. 

Acest tip de învățământ îi permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri, 
slide-uri Power Point, documente de tip audio și video în clasa sa virtuală. Astfel elevul devine un căutător 
de cunoaștere. 

Deși învățământul prin intermediul resurselor Web prezintă numeroase avantaje față de învățământul 
tradițional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este 
evident faptul că numărul utilizatorilor de resurse Web este în ascensiune iar odată cu aceștia și calitatea 
învățământului.  

Putem remarca de asemenea valențele benefice pe care internetul le are în predarea, învățarea sau 
evaluarea disciplinelor tehnologice și faptul că nu mai există multe domenii în care resursele Web să nu 
joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente. Învățământul de tip e-learning câștigă teren în 
fața celui tradițional iar elevii aproape că asociază internetul cu un veritabil profesor. 
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 SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CANADA 

 

PROF. MIHAELA POPAN,  

COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, BAIA MARE, MARAMUREȘ 
 

 Sistemul de învățământ canadian se constituie într-unul dintre cele mai echilibrate sisteme 

educaționale din lume. În Canada, nu există un sistem național de învățământ. Conform Constituției 

canadiene, guvernele proviciale și teritoriale au rolul de a reglementa sistemele de învățământ și de a stabili 

curriculum-ul. Chiar dacă există similitudini între sistemele de învățământ ale diferitelor provincii și 

teritorii, fiecare provincie/teritoriu are propriul curriculum ce reflectă cultura și istoria regiunii respective. 

Fiind o țară bilingvă, în Canada există școli cu predare în limba engleză și în limba franceză. Sistemul 

canadian de învățământ preuniversitar este împărțit pe niveluri: primar și secundar. 

 Învățământul primar 

 Durata învățământului obligatoriu variază de la o jurisdicție la alta, de cele mai multe ori, durata 

acestuia este de 10 ani și se aplică copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani. În unele cazuri, învățământul 

obligatoriu începe la vârsta de 5 ani și se extinde până la vârsta de 18 ani sau până la absolvirea 

învățământului secundar. În cele mai multe provincii/teritorii, învățământul primar se desfășoară pe durata 

primilor 6 sau 8 ani de școlarizare. Curriculum-ul pune accentul pe materiile de bază cum ar fi 

engleza/franceza, matematica, studiile sociale, știintele, sănătatea și educația fizica și artele introductive. 

Unele provincii/teritorii includ învățarea celei de-a doua limbi. 

 Învățământul secundar 

 Învățământul secundar acoperă ultimii 4-6 ani de învățământ obligatoriu. În primii ani, elevii studiază 

preponderent materiile obligatorii, având doar câteva materii opționale. În ultimii ani, numărul materiilor 

opționale crește, elevii putând astfel să participe la cursuri specializate și să se pregătească pentru piața 

muncii sau pentru învățământul postliceal sau universitar. Pentru a primi diploma de absolvire, elevii 

trebuie să finalizeze un număr corespunzător de cursuri obligatorii și opționale. 

 Un aspect pozitiv care poate fi identificat în învățământul secundar canadian este constituit de 

obligativiatea realizării de către elevi a unui anumit număr de ore de voluntariat, într-un domeniu ales de 

ei, stagiu fără de care aceștia nu pot obține diploma de absolvire. 

 

Bibliografie: 
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ȘCOALA ALTFEL ÎN MEDIUL ONLINE 

 
 PROF. POPESCU ALINA 

LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU ARAD 
 
 Anul acesta școlar elevii, cadrele didactice și părinții s-au aflat într-o situație inedită în ceea ce 

privește desfășurarea programului Săptămânii ȘCOALA ALTFEL – Să știi mai multe! Să fii mai bun!. Din 
luna martie întregul proces educațional a fost adaptat învățământului în mediul online datorită situației 
excepționale determinată de impunerea stării de urgență în contextul pandemiei de COVID-19. În aceste 
condiții, adaptat pentru a se desfășura de la distanță, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2020 la Liceul 
Tehnologic Aurel Vlaicu Arad s-a desfășurat programul Școala Altfel în mediul online. În toată această 
perioadă, profesorii diriginți au comunicat cu elevii în mediul online prin diverse canale: messenger, 
facebook, email, zoom, whatsapp, platforma educațională a liceului. Evaluarea programului s-a realizat 
prin intermediul imaginilor trimise de elevi cu activitățile realizate acasă și portofoliul clasei întocmit de 
diriginte.  

Dincolo de gravitatea contextului, care a presupus „distanțare socială” și care a afectat, implicit, 
relațiile interpersonale, în această perioadă Școala Altfel desfășurată în mediul online a arătat că pot fi 
desfășurate activități interesante, distractive și utile pentru elevii noștri. Aceste activități au reprezentat 
totodată modalități de comunicare și înțelegere mai profundă a comportamentelor și nevoilor acestora, 
modalități de conectare intrafamilială, de colaborare școală-familie. 

Programul Săptămânii ȘCOALA ALTFEL ÎN MEDIUL ONLINE a fost organizat sub 
forma a cinci module cu o tematică diversă: Educație pentru sănătate, Învățăm în familie, Lectură și 

Literatură, Artă și cultură, Creativitate și Îndemânare. Fiecare modul a avut obiective bine stabilite :  
• Familiarizarea elevilor cu informații de bază pentru a deprinde obiceiuri sănătoase de 
nutriție și mișcare. Dezvoltarea personală a elevului în direcția unei vieți conștiente și sănătoase  
• Dezvoltarea capacităților de comunicare în cadrul familiei 
• Construirea relației specifice unui climat familial echilibrat 
• Stimularea interesului pentru lectură prin lectura de plăcere 
• Conștientizarea importanței lecturii în formarea personalității 
• Familiarizarea elevilor cu valorile artei naționale și universale 
• Stimularea curiozității elevilor 
• Stimularea creativității și a exprimărilor artistice 
• Formarea capacității de exprimare a propriilor idei 
Pas cu pas elevii s-au redescoperit prin : propunerea unui decalog pentru un mod de viață sănătos, 

prin dans și exerciții sportive, prin jocuri de societate în familie: șah, moară, rummy, scrabble, monopoly, 
prin activități de grădinărit, culinare sau de organizare și amenajare a spațiului casei, prin lectura de plăcere 
sau vizitarea bibliotecilor digitale, prin vizite virtuale în muzee naționale și internaționale și nu în ultimul 
rând prin realizarea unui obiect hand-made sau a unei planșe tematice cu mesaje sugestive. 

În ciuda dificultăților întâmpinate cum ar fi: dificultăți de organizare a activităților în echipă, lipsa 
unor resursele materiale necesare desfășurării activităților de tip hand-made, implicărea tuturor elevilor în 
activitățile desfășurate, dar și lipsa de motivație a elevilor datorită contextului la distanță s-au înregistrat și 
unele satisfacții, așa cum am aflat din chestionarul de feedback aplicat elevilor:  

„Impresia mea despre Săptămâna Altfel este că a fost super. Am făcut multe activități în familie, ne-
am distrat, am gătit, am jucat jocuri împreună cu familia, am făcut multe lucruri la care nici nu ne gândeam.” 
(C. P. C. - 9 B) 
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„În această perioadă am avut o comunicare foarte bună cu doamna dirigintă chiar dacă nu ne-am 
întâlnit. A fost distractiv, iar după ce am primit temele din Săptămâna Altfel nu m-am mai plictisit în 
izolare.” (B. V. 9 B) 

 
Școala Altfel a fost, este și va fi o provocare pentru mulți profesori, elevi, părinți. Unii au avut curajul 

să experimenteze în acest an noi activități într-un mediu cu totul diferit – mediul virtual. Au realizat 
activități minunate încercând diverse canale de comunicare : email, WhatsApp, facebook messenger, zoom 
etc. Orele de la școală au fost înlocuite cu activități speciale coordonate de profesorii diriginți de la distanță. 
Tematica selectată a ținut cont atât de particularitățile intelectuale cât și de condițiile sociale și economice 
precare în care trăiesc unii dintre elevii scolii noastre: lipsa cărtilor în case, lipsa mijloacelor și materialelor 
necesare pentru realizarea proiectelor hand made. Însă cu ajutorul tehnicii moderne elevii au avut 
oportunitatea de a cunoaște mai multe modalități de învățare, să descopere domenii și activități științifice, 
creative, artistice toate într-un mod recreativ și plăcut. 

Niciodată cuvântul altfel n-a avut o conotaţie atât de specială, cu o încărcătură emoţională atât de 
puternică. Am văzut în această săptămână o provocare inedită, care a pus în valoare spiritul ludic, 
creativitatea şi optimismul fiecăruia. De asemenea, implicarea directă a elevilor în astfel de activități a fost 
o modalitate optimă de a-i distrage de la utilizarea excesivă a calculatorului sau a telefonului mobil, mai 
ales într-o situație excepțională, așa cum este cea pe care am traversat-o. 
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ȘCOALA ONLINE – O NECESITATE  

 
PROFESOR: POPESCU CRISTIAN  

ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU DEPARAȚEANU”, 
ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 

 
 În ultimii ani tehnologia a devenit o parte a vieții noastre, am devenit practic dependenți de ea, mai 

ales că ne atrage și în mod deosebit îi atrage pe copii prin mediul atractiv, interactiv, viu. 
 Astfel, m-am gandit că trecerea bruscă de la învățământul tradițional la cel online va fi primită cu 

multă deschidere atât de către profesori, cât și de către elevi. Însă, s-a dovedit un proces destul de anevoios, 
mai ales în perioada de organizare a claselor pe platforma online. Aceasta a însemnat mai mult timp de 
pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. A lipsit interacțiunea din clasa fizică, 
mai ales că nu toți elevii au folosit camera web și din acest motiv nu s-a putut comunica și vizual, nu 
am simțit privirile copiilor, nu am văzut zâmbetul lor. Odată cu demararea procesului, cu organizarea 
lecțiilor, am început și procesul de căutare a instrumentelor online accesibile tuturor și cu multă 
determinare, am putut face progrese împreună și, mai mult decât atât, au reușit, chiar dacă nu în 
totalitate, ca măcar o parte din elevii să învețe și să lucreze independent. Totuși, utilizarea excesivă a 
computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea am structurat orele astfel 
încât să nu îi tținem prea mult în fața calculatorului și nici ca orele să fie plictisitoare. Nu în ultimul rând, 
am cerut ajutorul părinților, ca aceștia să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

 Soluțiile salvatoare au fost produsele de învățare online, cu ajutorul cărora elevii au descoperit 
resurse educaționale atât de atractive, ca să îi ajute în înțelegerea diverselor noțiuni de la școală, dar să se 
și distreze în același timp. Lecţiile virtuale au adus în plus față de lecțiile tradiționale și jocuri educaționale 
care în sala de clasă nu le puteam aplica mereu, astfel am găsit un avantaj și anume să ofer elevilor o vederi 
realiste asupra materiei pe care am repetat-o dar și asupra activităților intreprinse. Am alternat materialele 
pregătite fie sub formă de documente cu imagini, fie sub forma unor videoclipuri, cu testele cu răspuns 
scurt pentru a verifica dacă elevii au reuțit să se documenteze dar și dacă au înteles noțiunile noi. Consider 
că am mai multe instrumente de verificare a noțiunilor, de a capta atenția elevilor, de a adapta conținuturile 
la nivelul de pricepere și înțelegere al fiecărui elev. 

 Am dorit ca timpul petrecut pe computer sau telefon decătre fiecare elev să fie perceput ca o 
experiență pozitivă, ca o oportunitate de a se distra, dar și a învăța în același timp.  

 Școala online a fost o provocare pentru elevi, deoarece, nu au mai fost nevoiți să meargă la școală, 
să scrie în caiete, multe din teme le-au făcut pe laptop, nu au mai învățat pagini întregi la istorie, geografie, 
biologie, deoarece au folosit materiale virtaule, care le-au dat posibilitatea să învețe practic. Un alt avantaj 
este că elevul își poate da seama ce greșește sau ce a realizat corect. Învățarea este realizată astfel, într-un 
mod activ ce permite evaluări formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe 
înțelesul și placul lor. 

 Și părinții au întâmpinat noutăți, mai ales că au petrecut mai mult timp cu copiii acasă, au avut 
posibilitatea să vadă cum se comportă la lecții, dacă este atent, activ, interesat. S-au confruntat cu noul, unii 
au fost deschiși și încântați, alții reticenți, deranjați că a intervent această situație șu nu în ultimul rând și 
nepăsători de tot ceea ce fac copiii lor. 

 În urma acestui “experiment”, numit școala online, am constatat că elevii cu rezultate școlare bune 
și foarte bune au o obișnuință de a învăța care se păstrează și în acest caz. Ei sunt în mai mare măsură 
pregătiți să lucreze și să se dezvolte în spațiul online decât elevii cu rezultate medii și slabe la învățătură, 
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dar am observant interes și chiar progress și la acești elevi. Am fi obținut rezultate mai bune dacă toți părinții 
ne-ar fi susținut, încercînd să stea mai mult lângă copil, să îl motiveze. 

 Tot greul a fost dus de către profesor, care a avut de luptat cu mentalități, nepăsare, lipsă de implicare 
atât din partea elevului, cât și din partea părinților, iar faptul că până la final a reușit să atragă toți elevi să 
participe la orele online este o mare reușită. Dincolo de asta a fost pregătirea materialelor, adaptarea lor, 
căutarea instrumentelor, potrivite, adecvate, vărstei, materiei. 

 În ciuda tuturor obstacolelor, pentru că atunci când treci de la o etapă la alta, de la un model cu care 
ai fost obișnuit la altul nou, apar tot felul de piedici, școala online și-a urmat cursul de parcă ar fi existat 
din totdeauna, de parcă am fi făcut acest lucru de ani buni.  

 Din punctul meu de vedere a fost o provocare, căreia i-am făcut față, pe care am primit-o cu 
deschidere, deoarece doream ceva nou care să ne scoată din monotonie iar această provocare ne-a amintit 
că noi, ca profesori suntem oricând pregătiți să evoluăm, să descoperim și să dovedim că ne merităm 
meseria pe deplin.  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE: 

ȘCOALA, ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. POPESCU GABRIELA,  
ŞCOALA GIMNAZIALA "IORGU G. TOMA", VAMA – 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE VOEVIDCA", 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC, SUCEAVA 

 
În această perioadă, în care pandemia de COVID 19 a pus la grea încercare întreaga omenire, 

adoptarea unui nou stil de viaţă a fost o provocare la fel de mare ca şi adoptarea unui nou stil de abordare 
a activităţii de la locul de muncă. 

Interdicţia de a ieşi din casă şi de a socializa în mod tradiţional, impusă spre binele tuturor, a avut un 
impact deosebit şi asupra domeniului educaţional. Aici, pentru evitarea contactului direct dintre numeroase 
persoane, lucru care carecterizează activitatea didactică, s-a trecut de la şcoala tradiţională, faţă în faţă, la 
şcoala virtuală, online. A apărut un alt fel de şcoală, diferit chiar şi de cel anunţat cu ceva ani în urmă prin 
sintagma „Şcoala, altfel!“. Nu se face referire numai la modalitatea diferită de desfăşurare a activităţilor 
didactice, ci şi la locul de desfăşurare a lor. Dacă şcoala „normală“ presupunea un spaţiu restrâns, proiectul 
şcolar naţional „Şcoala, altfel!“ promova spaţii deschise, locaţii diverse (natură, muzee, obiective turistice 
etc.). Acum iată că a venit această pandemie ca să ne restrângă din nou spaţiul activităţii noastre, de data 
aceasta fiind vorba de propria locuinţă. Sintagma „Şcoala, altfel!“ se poate reformula astfel: „Şcoala, altfel! 
– Şcoala de acasă!“. 

Activităţile din săptămâna „Şcoala, altfel! – Şcoala de acasă!“ au putut fi şi ele adaptate noilor 
condiţii. În calitate de profesoară de limba franceză, am propus elevilor mei câteva activităţi care s-au 
realizat online, cu ajutorul aplicaţiei Zoom. 

La clasa a V- a, am propus un concurs de proverbe, <<Proverbes (en français) vs. Proverbe (în 
română)>>. Elevii, împărţiţi pe grupe, au primit câte un proverb în limba franceză pentru care a trebuit să 
găsească într-o limită de timp dată proverbul echivalent în limba romănă.  

La clasa a VI- a, am propus un concurs de ghicitori, <<Devinettes>>. Pe ecran, pe care l-am partajat 
cu elevii, au rulat mai multe texte de ghicitori, iar elevii au scris în zona de chat răspunsul, apoi am 
confruntat cu cel real. 

La clasa a VII- a, am propus o suită de glume, <<Blagues>>. Pe ecran, pe care l-am partajat cu elevii, 
au rulat mai multe texte de glume, iar elevii au citit fiecare pe rând. 

La clasa a VIII- a, am propus activitatea <<Curiosités>>. Le-am arătat elevilor o suită de fotografii 
cu imagini ciudate (organisme microscopice fotografiate la dimensiuni colosale, părţi ale corpului uman 
sau animal fotografiate din anumite unghiuri, plante etc.). Le-am pus elevilor întrebarea <<Qu’est-ce que 
c’est?>> şi le-am oferit trei variante de răspuns din care elevii au avut de ales una. 

Chiar dacă aceste activităţi au avut o durată relativ scurtă, ele au fost un prilej de amuzament şi pentru 
elevi, şi pentru mine. 

Imaginaţia, creativitatea şi amuzamentul îşi găsesc loc oriunde şi oricum, chiar şi la „Şcoala, altfel! 
– Şcoala de acasă!“, atunci când scopul este acela de a învăţa. 

 
 
 
 
 
 
 
Sitografie: 
https://citation-celebre.leparisien.fr/proverbe/francais 
https://www.youtube.com/watch?v=a4r47XviRAw 
https://www.youtube.com/watch?v=GK-kEsJZBzg 
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ȘCOALA DE ACASĂ- UN DRUM NOU PENTRU  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 
 

PROF. GEORGIANA POPESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, PLOIEȘTI 

 
Ceea ce a adus primăvara anului 2020 pentru învățământul românesc a fost cu adevărat o provocare. 

Cei implicați în ceea ce reprezintă EDUCAȚIA, de la miniștri, autorități, cadre didactice, elevi și părinți, 
toți parteneri într-un proces până odinioară cu reguli și tehnici bine stabilite, s-au văzut nevoiți să schimbe 
total modul de abordare, să depășească conservatorismul, uneori necesar, și să treacă la “metode moderne 
de predare online”. 

Procesul a fost testat „din mers”, iar atât profesorii, cât și elevii au trebuit să se adapteze situației într-
un timp foarte scurt. Principala problemă, din punctul meu de vedere, este că acest sistem s-a pus în aplicare 
fără o minimă pregătire prealabilă, pe de o parte, iar, pe de altă parte, s-a încălcat unul din principiile din 
Legea Educației, anume principiul echității și egalității de șanse, mulți elevi neavând resursele necesare 
pentru a se pregăti și pentru a urma învățământul online. Relațiile interumane au avut de suferit, înțelegerea 
unor anumite conținuturi expuse nu a mai fost facilitată de profesor în măsura în care era în cadrul orelor 
în clasă, solicitându-se mai multă responsabilitate și interes din partea elevilor, feed-backul a devenit dificil 
de dat și măsurat.  

Pe de altă parte, pentru a genera o învățare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o 
anumită pregătire, să dispună, la rândul lui, de instrumentele tehnice și cunoștințele necesare utilizării lor.  

“Învățarea online de calitate înseamnă timp de planificare, pregătire și dezvoltare pentru o lecție, 
situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și într-un timp 
redus. Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și 
proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, trebuie 
adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, 
ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare.” 

 https://tribunainvatamantului.ro/2020/04/13/invatare-online-sau-invatare-la-distanta/ 
Dincolo de toate minusurile, ce nu pot fi negate, situația a devenit o PROVOCARE și o 

OPORTUNITATE. Consider că ar trebui să abordăm școala de acasă din această perspectivă, dincolo de 
sincope, greutăți sau alte neajunsuri. Acolo unde s-a vrut, s-a putut! Este foarte clar că nu mai pot fi folosite 
metode de predare de acum 40 de ani, că profesorii trebuie să își schimbe mentalitatea și să înțeleagă că 
schimbarea trebuie să înceapă cu ei. 

Școala de acasă ne-a oferit această ocazie, de a ne redescoperi, de a găsi resurse care să schimbe în 
mod pozitiv modul de predare și de relaționare cu elevul, chiar dacă acesta se afla în fața unui calculator. 
Învățământul românesc trece printr-un proces experimental, în care trebuie să descoperim ce putem face 
noi, profesorii, de acasă și ce pot face ei, elevii, din fața calculatorului. Ideea este să reușim să ne reconectăm 
unii cu ceilalți, să înțelegem dinamica lumii în care trăim, să înțelegem nevoile celorlalți și să facilităm 
procesul educativ. Educașia în carantină devine astfel o șansă neașteptată de conectare profesor-elev, un 
răgaz de relecție asupra conceptului de învățare, o provocare de experimentare a unor metode noi de 
predare. Într-un cuvânt, este un moment de regândire a sistemului educațional românesc, un drum nou, în 
care rolul profesorului este reformat. 

Doar potențând cele două elemente, profesor și elev, vom reuși să dezvoltăm un sistem de educație 
online productiv. Bineînțeles, este nevoie de restructurare, de un management bun și de finanțare pentru a 
fi asigurată continuitatea actului educațional de calitate în condiții de carantină. Și sperăm că mai târziu, pe 
piața muncii, tinerii vor intra nu din inerție, ci motivați, cu obiective proprii, planuri și idei inovatoare.  

ȘCOALA DE ACASĂ este oportunitatea conectării, a regândirii sistemului de învățământ și a 
soluțiilor. 

 
 

 

806

https://tribunainvatamantului.ro/2020/04/13/invatare-online-sau-invatare-la-distanta/


 

ÎNVAȚAMANTUL ON-LINE VS INVAȚAMANTUL TRADIȚIONAL 

 

PROF. INV. PRIMAR POPESCU LARISA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CORBENI,  

COM. CORBENI, JUD. ARGEȘ 
 

Perioada prin care trecem a scos la iveală faptul că sunt multe lipsuri legate de infrastructură în 

învățământul românesc.Cred că noțiunea de școală online va adânci discrepanțele existente la momentul de 

față dintre învățământul din mediul urban și cel rural Crearea unei infrastructuri necesare învățământului 

online nu se va putea realiza într-un timp optim.Și așa cum de fiecare dată când s-au făcut schimbări am 

avut generații de sacrificiu, ultima fiind actuala clasa a VII-a care nu a avut manuale la timp datorită 

modificării programei, acum s-ar putea să fie mai multe. 

În învățământul actual, elevii nu vor mai avea ajutorul integral al cadrului didactic. Profesorul trebuie 

să aibă competențe de predare online. Pe de altă parte, școlarul mic are nevoie de supravegherea părintelui, 

mai ales dacă vorbim de preşcolar sau de şcolarul de ciclu primar (cel puțin până la clasa a II-a). Majoritatea 

părinților din mediul rural sunt plecați la muncă, în străinătate. Bunicii, în grija cărora sunt lăsați, nu cunosc 

tainele internetului. Sunt mulți dintre părinți care intră din străinătate în conferință cu elevii şi învățătorii 

pentru a-i ajuta pe elevi. Câți pot face asta (timp, posibilități financiare)? Predarea online se bazează mult 

pe comunicare. Aplicarea cunoştințelor este greu de verificat de profesorul care nu are elevul în față şi nu 

îi vede caietul. Apoi, profesorii cei mai buni s-au dus în domenii bine plătite. A rămas un procent mic de 

oameni de vocație. Câți dintre ei au rămas în satele aproape goale? Şi, oricât de performanți ar fi ei, pot să 

se perfecționeze peste noapte, ca autodidacți? Suntem în faza în care abia se colectează datele pentru a afla 

câți profesori au nevoie de laptop-uri. Cât de eficient se vor perfecționa oamenii aceştia în predarea pe 

platforme de pe telefoane? 

Mulți elevi din mediul rural nu au în şcoli calculatoare, conexiune la internet şi profesori instruiți în 

domeniul informaticii. Din statisticile ministerului reiese foarte clar că absolvenții de informatică pleacă în 

alte domenii din țară sau din străinătate. 

În şcolile cu mai puțin de două sute de elevi nu există informatician, iar profesorul de informatică are 

ore în mai multe școli pentru a-și completa norma. Cine va instala aceste platforme pe care să lucreze 

şcolile, când nu există personal de specialitate? Cine le va gestiona, că este nevoie de monitorizare zilnică?! 

Nu se precizează căruia dintre cei doi-trei sau mai mulți copii îi revine unicul calculator care există 

în familie atunci când încep lecțiile (că doar vorbim despre familia românească, în care e deja un lux să 

existe un calculator, doar nu şi-a pus cineva problema să cumpere pentru fiecare copil câte unul)? Răspuns 

corect: părintelui care lucrează de acasă. 
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Într-o astfel de situație, se poate spune că este previzibilă direcția spre care se îndreaptă procentul de 

analfabeți funcționali. Trebuie luate măsuri de revizuire adevărată a programelor, de predare-evaluare pe 

bază de competențe, de elaborare a criteriilor şi a bateriilor de teste pentru promoția actualei clase a VII-a 

care nu ştie la câte materii va da examen de admitere în liceu (cea permanent experimentată şi în fiecare an 

fără manuale… de când a păşit în clasa pregătitoare)etc. 

Din punctul meu de vedere școala nu înseamnă doar ore, înseamnă prietenie, alergare, recreere, 

gândire, joc, program bine stabilit, teme, învățatul în grup, păreri personale. Elevii nu își vor dezvolta toate 

aceste ramuri. Școala nu trebuie să fie o povară, din contră, trebuie să găsești activitățile care te fac fericit 

zilnic să mergi cu plăcere. Plus că prin intermediul calculatorului elevul nu înțelege informația la capacitate 

maximă.  

Mulți elevi din comuna mea provin din familii de rudari. Oricum își însușeau o parte infimă din ceea 

ce li se preda în condiții normale. Nici cu copiii de români situația nu este intotdeauna strălucită. Ce 

performanță poți să ai cu cei care în condiții normale refuzau să învețe? Sistemul de învățământ era unul 

suferind și înainte, iar acum e mai rău!” 

Nu cred că procesul de învățare poate să se desfășoare exclusiv online, oricât de evoluate și 

perfecționate ar fi platformele educaționale. Învățământul tradițional bazat pe relația directă, față în față, 

elev – profesor va trebui să fie armonios împletită cu aportul învățării online. Un telefon, o tabletă, un 

monitor, oricâte informații ar transmite, nu pot transmite și sentimente, trăiri sufletești, nu pot crea 

convingeri și caractere. 

Practica, în adevăratul sens al cuvântului, evident va fi foarte dificil, dacă nu imposibil, să se facă 

online. Online-ul poate să creeze anumite facilități în modelarea unor fenomene sau corpuri greu accesibile 

direct, dar nu poate să înlocuiască exercițiile directe pentru formarea unor deprinderi practice.  

 Apare într-adevăr o problemă în cazul familiilor cu mai mulți copii și spațiu redus, atât în ceea ce 

privește dotarea materială a familiei, cât și în ceea ce privește ambientul locuinței. Noi avem în școală și 

familii cu trei, patru sau chiar sapte copii. În aceste cazuri este și mai greu de dat un răspuns. 

Dacă raportul dintre învățarea online și cea tradițională va fi unul rațional, dacă programele școlare 

vor fi gândite astfel încât să răspundă nevoilor reale ale elevilor, dar și ale societății în general, dacă 

programele școlare vor fi astfel întocmite încât să fie instrumente eficiente pentru cadrele didactice, dacă 

statul va face investiții masive în învățământ, ar putea să conducă la creșterea nivelului intelectual și 

profesional al elevilor. 

  

Bibliografie: 

https://www.qmagazine.ro/ce-spun-profesorii-despre-cursurile-online-de-la-agonie-la-extaz-pardon-

necaz/ 
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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN EUROPA  
– PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ORGANIZĂRII  

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, POPESCU MARIA 

 COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI 
 LOC. MĂTĂSARI, JUD. GORJ 

 
 Un obiectiv prioritar al țărilor membre și ascendente îl constituie armoizarea structurilor educaționale 

promovate în marea familie europeană. 
 Am ales prezentarea unor aspecte privind organizarea învățământului primar din Uniunea 

Europeană. În toate țările Uniunii Europene învățământul de stat este gestionat de către autoritatea națională 
și de către cea regională. Uneori învățământul primar privat este gratuit (dacă este subvenționat de către 
stat), alteori cu taxă (integrat sau parțial). Aceste diferențe apar în situația în care învățământul primar 
beneficiază de sprijin financiar ca urmare a afilierii religioase sau filozofia (Montessori, Step by Step) a 
unor unități de învățământ. 

 Deseori, posesorii clădirilor în care se desfășoară procesul de învățământ nu sunt factori de decizie 
importanți pentru calitatea procesului educațional. 

 În Anglia, de exemplu unele școli se află în posesia Bisericii, dar sunt incluse în sistemul educației 
naționale de stat. 

 În toate țările părinții sunt cei care decid dacă își vor orienta copiii către rețeaua sistemului de 
învățământ de stat sau privat. 

 Măsura în care copiii frecventează învățământul de stat sau privat variază de la țară la țară. În 
Germania, de exemplu, școlile de stat sunt frecventate de către 99% dintre copii cuprinși în învățământul 
primar, pe când în Olanda doar 32% dintre copii sunt cuprinși în sistem. În Belgia, procentul copiilor 
cuprinși în rețeaua acestei forme de învățământ diferă de la comunitate la comunitate, de exemplu: 35% în 
comunitatea flamondă, 55% în comunitatea franceză, 89% în comunitatea germană. Majoritatea școlilor 
primare private din Europa sunt afiliate la Biserica româno- catolică. 

 Toate țările au înregistrat o scădere a numarului copiilor cuprinși în învățământul primar, acest 
fenomen se datorează, în primul rând, scăderii ratei nașterilor. 

 Durata învățământului obligatoriu începe în cele mai multe țări la 6 ani și se sfârșeste la 16 ani. Unele 
țări încep acest învățământ foarte devreme (în Luxemburg și Irlanda de Nord la 4 ani, în Olanda/Anglia/Țara 
Galilor/Scoția la 5 ani). Danemarca, Suedia și Finlanda încep la 7 ani (deși au fost formulate și aici unele 
cerințe de coborâre a vârstei de debut al școlarității)  

 Învățământul obligatoriu se întinde pe durata a 9-11 ani (Olanda, Anglia, Belgia, Danemarca, Suedia) 
 Timpul de școlarizare – numărul minim de zile de școală pentru un an școlar îl regăsim în Grecia și 

Spania și este de 175 de zile – iar pe cel maxim (de 212 zile într-un an școlar) îl regăsim în Luxemburg, 
unde timpul efectiv pe care îl petrece un elev în școală este, cel mai adesea, de o jumătate de zi. În cele mai 
multe țări săptămâna de școală este de 5 zile. Considerând însă că unele dintre acestea, este vorba despre 9 
jumătăți de zi împărțite în 5 sau 6 zile. Există o mișcare de promovare a săptămânii de școală de 5 zile acolo 
unde acest sistem nu a fost adoptat deja, cu scopul de a se acorda programul școlar al elevilor cu programul 
de muncă al părinților. 

 Este demn de remarcat faptul ca în Germania (cea mai bogată țară din Uniunea Europeană) numărul 
orelor destinate educației sistematice este cel mai redus pentru vârsta de 6 ani, dupa cum și durata 
învățământului obligatoriu este redusă comparativ cu a altor țări (9 ani). 

 Educația preșcolară – are o organizare destul de diferită în țările Uniunii Europene. În unele țări 
această educație începe chiar la vârsta de 3 ani. În toate țările (exceptând Finlanda) participarea copiilor la 
învățământul preșcolar de la vârsta de 4 ani este mai bine de 50%. 

Țările care au o rată de participare de mai bine de 90% a copiilor de 4 ani la educația preșcolară sunt 
Belgia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda. 

 Copiii care sunt cuprinși în centrele de zi și care sunt de vârstă preșcolarăse află în grija servicilor 
sociale sau sunt cuprinși în sectorul privat. 

 Multe dintre activitățile acestora sunt subvenționate. 
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 Există o largă cerință ca în anul care precede învățământul obligatoriu copiii să fie integrați în 
programul educațional al grădinițelor. În unele parți ale Belgiei, Franței și Islandei rata de participare a 
copiilor în vârstă de 5 ani la educația preșcolară este absolut impresionantă, de aproximativ 99/100%. 

 În școlile din Uniunea Europeană se poate vorbi despre următoarele niveluri: 
 – autonomie deplină ; 
 – autonomie particulară; – când deciziile sunt luate pe baza unor „consultări cu” și „aprobări de la” 

nivelurile superioare ierarhic; 
 – fără autonomie – când deciziile sunt luate de către instanțe exterioare unităților de învățământ. 
 În privința managementului financiar, se poate constata că în țări ca Germania, Franța, Luxemburg 

sau Portugalia nu există autonomie. Alte țări au autonomie financiară parțială având unele restricții privind 
folosirea/cheltuirea unor resurse de capital. 

 Sub aspectul selectării personalului didactic, în Finlanda și Suedia cadrele didactice sunt 
angajate/selectate de către municipalităţi. În Belgia, în Olanda, în Regatul Unit al Marii Britanii (Anglia și 
Țara Galilor), la nivelul unităților școlare există autonomie deplină în privința selectării personalului 
didactic și chial în selectarea directorilor de școală. 

 Managementul procesului didactic, diferă de la țară la țară și poate fi analizat în funcție de locul de 
adoptare a deciziilor pentru fiecare dintre segmentele de bază ale programului educațional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bibliografie: 
* Education in Europe: Fact and Figures, (1955) Various-Hoolder and Stoughton- 1955- 208 pag.; 
* Primary Prospects, T. Bolond, J. Letschirt- SLO, Enschede-1955- 190 pag.; 
* Învăţământul primar- Editura Minerva. 
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 SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN TURCIA 

 
 PROF. POPESCU MELANIA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLIVILEŞTI 
 LOC. SLIVILEŞTI, JUD. GORJ 

 
 Ca și în alte țări, sistemul educațional din Turcia prezintă mai multe cicluri: elementar, primar, 

secundar, terțiar. 
 Ciclul elementar include creşele și căminul, unde prezența nu este obligatorie. Un copil poate merge 

la cămin de la vârsta de 4 ani, iar părinții se obligă să plătească taxele aferente. 
 Ciclul primar presupune o perioadă de educație obligatorie de 8 ani. 
 Ciclul secundar include diverse tipuri de licee: liceele generale, liceele reale, liceele anatoliene, 

liceele particulare și colegiile de stat. Cele care au un an pregătitor sunt structurate pe 3 ani. Facultățiile și 
universitățile alcătuiesc ciclul terțiar. Perioada de stiudiu la universitățile din Turcia este de minim 8 
semestre și maximum 12, iar cele care sunt cu predare într-o limbă străină au 1-2 ani pregătitori. 

 Sistemul educațional prezintă două examene de admitere.Primul este la intrarea la liceu și are loc la 
sfârșitul ciclului primar, ceea ce înseamnă că asigură tranziția de la învățământul primar la cel secundar. 
Cel de-al doilea este examenul de admitere la facultate. 

 Sistemul educațional din Turcia orientează elevii spre acest examen încă din primul an de școală. În 
opinia generală, o educație bună poate facilita gasirea unui loc de muncă și poate aduce un plus de comfort 
economic și prestigiu social egalitatea părinților își îndeamnă copiii încă de la vârste fragede să urmeze o 
anumită facultate. Pentru a intra la facultate, pe lângă cursurile pe care le urmează la școală, elevii trebuie 
să ia lecții particulare care sunt destul de scumpe. 

 Începând cu anul 1963, Turcia și-a stablit obiectivele socio-politice și socio-economice prin planuri 
de dezvoltare de 5 ani, obiectiele care se referă și la diverse propuneri privind îmbunătățirea sistemului 
educațional. Ca peste tot în lume, și în Turcia, schimbările din domeniul educației sunt strâns legate de 
schimbările politice, sociale și economice. 

 Prin Legea 4306, adoptată la data de 16.08.1997, perioada educației obligatorie a fost extinsă de la 5 
ani la 8 ani. Începând cu anii 1997-1998, învățământul de 8 ani a fost pus în practică în întreaga țară. 

 În timp ce celelalte sisteme educaționale din lume prezintă două cicluri, în conformitate cu legile 
dezvoltării psihologice a copilului, situația sistemului educațional din Turcia se prezintă diferit. 

 Principiile fundamentale ale Ministerului Educației Naționale din Turcia se regăsesc următoarele 
concepte: universalitate și egalitate (educația este disponibilă oricui, indiferent de limbă, rasă, sex, sau 
religie); nevoile individului și ale societății (serviciile educaționale sunt organizate în conformitate cu 
dorințele și abilitățile cetățenilor și cu cerințele societății); orientarea (indivizii sunt orientați spe diverse 
programe și școli pe tot parcursul instruirii lor, în conformitate cu interesele și abilitățile acestora); dreptul 
la educație; șanse egale (oferite atât bărbaților cât și femeilor); continuitate (instruirea generală și 
profesională a unui individ este permanentă ); educația pentru democrație (însușirea conceptelor 
de:conștiință democratică, informații referitaore la guvernarea țării, înțelegerea ș responsabilitatea faptelor, 
precum și respectul față de valorile morale); secularismul (esențial pentru educația națională turcă); știința 
(elementele unei programe sunt stabilite în funcție de inovațiile tehnico-științifice și de nevoile mediului și 
ale țării); planificarea (planurile educaționale sunt stabilite în conformitate cu relația dintre potențialul uman 
și dezvoltarea tehnologică, industrie, moderniyarea agriculturii); de masă (obiectivele educației naționale 
nu trebuie obținute daor în școală, ci în fiecare domeniu de activități). 

 Obiectivele învățământului primar au urmărit ca fiecare copil turc să-și însușească cunoștințele, 
abilitățile, comportamentul și a fi educat conform standardelor morale ale țării, de asemenea fiecare copil 
turc trebuie să fie pregătit pentru viață și pentru o educație superioară, educându-l în funcție de interese, 
dorințe și aptitudini. 

 
 
 
 Bibliografie:Învățământul primar 1-2 (2005) Editura Muniped 
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GRĂDINIŢA DE ACASĂ 

 
PROF. ÎNV. PRESCOLAR POPESCU MIRELA 

GRADINITA “LIZUCA”, GALATI 
 
 Contribuţia grădiniţei la procesul general al dezvoltarii fizice, psihice şi sociale a copilului este 

relativ uşor de pus în evidenţă având în vedere că acest prim mediu organizational cu care se confruntă 
copilul exercită o influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ulterioare. 

 În acest mediu copilul este coptat într-un proces de elaborare a unui comportament care să-i permită 
afirmarea eului prin descoperirea competenţelor sale ori prin constatarea dificultaţilor pe care le are de 
învins. Astfel i se oferă multiple prilejuri de a vorbi, ceea ce îl ajută la dezvoltarea rapidă a abilităţilor 
lingvistice şi general comunicative, este solicitat în diverse tipuri de activitaţi care conduc la dezvoltarea 
coordonării psiho-motrice, este integrat în programe de descoperire a potenţialului intelectual şi 
afectiv, este pus în situaţii care îl obligă să exercite roluri diverse şi nu în ultimul rând, câştigă în 
sociabilitate şi exersează independenţa sub diversele ei aspecte: în raport cu co-vârstnicii, cu părinţii şi cu 
sine prin preluarea unui anumit control al comportamentului propriu. Mai mult, programul grădiniţei oferă 
prilejul unei educaţii asistate, supervizate, în cadrul unui mediu educativ destul de diferit de cel familial şi 
creează o tranziţie necesară către mediul de tip şcolar, mult mai riguros, mai exigent, mai normativ.  

 Ca funcţii, mediul educativ instituit în grădiniţă diversifică modalităţile de abordare a copilului, de 
integrare a lui în comunităţi de joacă şi mai apoi, în comunităţi de instruire. Astfel grădiniţa contribuie 
într-un mod propriu la procesul constituirii personalităţii copilului într-una din etapele de vârstă cele 
mai maleabile şi vulnerabile. 

 Alături de climatul favorabil se adaugă siguranţa. Securitatea manifestărilor libere ale copilului care 
se poate juca şi poate lucra sub supravegherea unui adult competent în problemele educative. Pe lângă 
acestea grădiniţa oferă copiilor posibilitatea de a-şi dezvolta capacităţile lor de a pune şi analiza probleme, 
de a judeca în conformitate cu raţionamentele proprii, de a lua decizii, de a fi responsabil. Copiii îşi dezvoltă 
abilitatea de a gândi deschis, critic şi constructiv, de a accepta puncte de vedere raţionale, de a tolera 
păreri diferite. 

 Cu toate acestea spuse, anul şcolar 2019-2020, ne-a pus în faţa unei situaţii la care fiecare ( 
educatoare, preşcolari, părinţi) a trebuit să se adapteze în timp record. Continuarea procesului de dezvoltare 
a capacităţilor, aptitudinilor, formarea deprinderilor copiilor a trebuit realizată în strânsă colaborare cu 
părinţii şi departe de o interacţiune faţă în faţă cu preşcolarul nostru. Toate activităţile, materialele didactice 
folosite, au fost regândite, adaptate, transmise părinţilor care cu responsabilitate şi multă implicare au 
încercat o bună însuşire a noilor conţinuturi propriilor copii. Munca în echipă, comunicarea eficientă, 
punctualitatea, dorinţa de depăşire a tuturor obstacolelor au fost câteva din atuurile noastre (educatoare-
parinti) pentru reuşita unui proces de învăţare on-line eficient. Ȋmpreună am încercat desfăşurarea 
activităţilor folosind materiale atractive, care să stârnească curiozitatea copiilor, materiale din natură sau 
ceea ce avea fiecare în propria casă. Câteva din activităţile noastre au fost:  

 
 Mâncăm sănătos! Ziua internaţională a familiilor- Familia mea! 
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 Detectivii de emoţii!- Cum mă simt acasă? 

  
 Construcţii 3D cu materiale din natură. 

   
 Micii exploratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: internet, surse şi idei proprii. 
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ȘCOALA DE ACASĂ – O ALTFEL DE RESPONSABILITATE 

 
PROF. POPESCU MONICA 

LICEUL ”MATEI BASARAB” CRAIOVA, DOLJ 
 
”A fost o dată ca niciodată...”, așa începe orice poveste. Numai că acum nu este vorba de o poveste 

ci de realitatea surprinzătoare. Am trecut, prin mai multe stadii ale emoției. De la surprindere, la frustrare. 
De la nemulțumire, la încăpățânare. Și tot așa de câteva luni, două luni și ceva și continuăm... 

Privind în urmă, constat că a fost și este încă, o experiență inedită, cu multe situații ad hoc, cu multe 
ore în fața calculatorului, cu timp personal pierdut din lipsă de organizare sau, mai bine zis, din învățarea 
organizării predării online pe parcurs. Mi-a luat ceva vreme să mă adaptez la noul ”stil” de lucru. Să gândesc 
în perspectivă și să imi organizez altfel lecțiile. Este normal, dacă nu există ceva unitar, face fiecare după 
propria gândire.  

La început a trebuit să știu dacă pot lua legătura cu toți elevii, dacă au telefoane sau alte dispozitive 
electronice conectate le internet și, foarte important, dacă funcționează bine acest internet. Elevii mei au 
telefoane dat nu la toți funcționează internetul așa cum trebuie deoarece locuiesc în zone rurale unde 
semnalul nu este foarte bun. Calculatoare sau tablete au foarte puțini. De aceea, la început, am comunicat 
cu ei mai mult pe WhatsApp, iar la momentul la care a fost disponibil domeniul liceului pentru crearea 
claselor virtuale, am fost cu toții încântați să putem utiliza o platformă mult mai ofertantă. Din păcate 
această bucurie nu a ținut mult deoarece am constatat că nu toți elevii reușesc să se conecteze pe Google 
Classroom deoarece semnalul de internet nu le permite întotdeauna sau chiar deloc. Am mai încercat și 
plarforma Zoom, care ne-a dat posibilitatea să ne și revedem, dar, la fel, nu toți...internetul. Până la urmă 
tot WhatsApp ne oferă posibilitatea să comunicăm și să distribuim informațiile în ambele sensuri.  

Eu predau discipline economice și mi-am organizat lecțiile în funcție de anul de studiu și de modul 
în care doresc feedback-ul elevilor. Disciplinele economice sunt structurate pe module care studiază 
informații din diverse domenii economice. Dacă se va găsi o modalitate unitară prin care să urmăm un tipar 
unitar al difuzării informațiior ce trebuie transmise elevilor, probabil, școala de acasă va avea rezultate 
bune, dar pentru moment, pot spune că nu este cel mai bun mod de a face școală. Este doar o soluție 
temporară. Este adevărat, sunt multe informații de natură educativă ce pot fi transmise elevilor de la 
distanță, dar, va exista mereu cel puțin un elev(de regulă mai mulți) care nu va intra în posesia lui. Mie, 
personal, îmi place noua tehnologie, îmi place să utilizez beneficiile calculatorului în predare, prin 
prezentări, fișe de lucru, fișe de documentare, filmulețe, link-uri utile, etc., dar nu pot neglija beneficiile 
școlii așa cum o știm, când poți ”citi” pe fețele elevilor dacă sunt atenți, dacă participă la lecție, dacă au 
dificultăți în a înțelege mesajul transmis și poți interveni imediat pentru remediere. Nu pot uita nici faptul 
că, elevii, clasa de elevi, sunt un grup aparte la care, dacă adăugăm și dirigintele (sunt și profesor diriginte), 
se crează un grup particupar cu idei și dorințe ce nu depășesc limitele grupului respectiv. Online, poți păstra 
această particularitate, dar nu mai este la fel. Nu se mai percep sentinente, emoții, distanța își spune 
cuvântul. Și, majoritatea elevilor, își doresc la școală. Anul acesta, vom încheia în condițiile speciale date 
de pandemie, de la anul, încercăm să avem speranțe să revenim la normal. 

Pe lângă cele de mai sus pot adăuga și faptul că am petrecut și petrec această perioadă inedită și din 
perspectiva unui părinte a doi copii (clasa a X-a și clasa a V-a) ce au școala acasă. Am putut analiza astfel 
și ce simt părinții. Nici ca părinte nu a fost ușor să intru într-un ritm atipic cu ore în diferite variante cu 
copii de vârste diferite și nivele diferite de studiu, cu necesitatea de a ține evidența orarului fiecăruia și de 
a-i ajuta la nevoie. Datorită acestui fapt am încercat, ca profesor, să nu încarc inutil programul elevilor mei, 
să ofer informații utile și ușor de receptat, să nu solicit un feedback ce necesită mult timp de lucru. Asta, 
deoarece, am observat de la copiii mei, că școala de acasă necesită mult mai mult timp și, uneori, se întinde 
pe tot parcursul zilei. 

Cu bune, cu rele, este pentru toți o perioadă din viața noastră care ne-a schimbat în totalitate ritmul 
zilnic și ne-a obligat să ne adaptăm rapid la ceva ”nou” ce pare a fi un ”nou viitor”.  
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TRADIȚIONAL VERSUS HOMESCHOOLING 

 
 PROF. ÎNV. REȘCOLAR: POPESCU RAMONA 

GRĂDINIȚA CU P.P. ,,LUMEA COPIILOR”, TG-JIU 
 
Educația acasă a apărut în țările dezvoltate, țări precum cele ce aparțin Comunităților Națiunilor ce 

au permis legal școlirea acasă – (Homeschooling).  
În România legea este ambiguă, învățământul fiind obligatoriu, iar retragerea copiilor de la școli se 

pedepsește. Părinții moderni sunt în căutare de metode alternative școlilor tradiționale. 
Cea mai veche formă de educație din lume, Homeschooling-ul, este considerat o formă alternativă de 

educație. Copiii erau educați acasă de părinți sau de tutori înainte de sistemul public de educație.  
Homeschooling -ul a fost o alternativă ce a completat sistemul de învățământ românesc până în anul 

1944. Această alternativă de educație este încă valabilă în țări precum Franța, Marea Britanie, Finlanda 
chiar și în Statele Unite o parte din copii fac în acest moment homeschooling. 

Homeschooling-ul și învățământul tradițional au avantaje și dezavantaje. Sunt copii care sunt mai 
potriviți pentru primul tip de educație și alții cărora le priește tipul de educație tradițională. 

Avantajele acestui sistem este acela de a se lucra, a se concentra asupra uni singur copil, cu un 
program lejer căruia i se pot monitoriza activitățile și progresul în permanență, unde își dezvoltă cultura 
generală și să găsească un subiect de care este interesat, atras. Copilul învață de dragul cunoașterii nu de 
dragul notelor.  

Varianta tradițională întâlnită în general în școala românească funcționează în momentul de față în 
paradigma memorării și prezentării de cunoștințe fără o viziune holistică practică, unde copilul se 
concentrează în obținerea unor note mari și nu pe învățare. Acest lucru duce la educație superficială, 
mecanică unde copilul învață pe de rost iar cunoștințele acumulate se vor pierde în scurt timp.  

Din păcate programa din școlile noastre abundă de informație inutilă, contorsionată ducând la 
blocarea unor energii ce s-ar fi îndreptat într-un alt climat. 

Numeroase studii au arătat că tinerii școliți acasă au obținut rezultate mult mai bune decât în școlile 
publice sau private.  

Dezavantajele acestui sistem (Homeschooling) sunt și ele destul de ample.  
Socializarea, independența, adaptarea la situația reală lipsesc cu desăvârșire. Școala este locul 

principal unde copiii se întâlnesc unii cu alții, unde leagă prietenii, unde experimentează, lucrează în echipă 
dezvoltându-și abilitățile de comunicare, sunt expuși unei varietăți de oameni față de cei care învață acasă.  

Independența ocupă și ea un loc foarte important. Copiii au nevoie de educație adevărată pentru viață, 
nu de șocuri, ceea ce se poate întâmpla acasă sau într-o școală publică sau privată. 

Este foarte important să le acordam copiilor timp departe de noi pentru a ajunge să se bazeze pe 
forțele proprii ci nu pe noi. Oricât de mult ne iubim copiii și ne-am dori să petrecem foarte mult timp cu ei, 
e foarte important să le acordăm independență.  

În ambele variante, rolul părinților în formarea copiilor este vital. Îi ajută să se descopere, îi pot 
observa pasiunile, înclinațiile îi stimulează curiozitatea și îl pot îndruma. 

Un exemplu major cu care ne confruntăm și în zilele noastre este bullying-ul, problemă majoră în 
unele școli, acesta fiind evitat iar anturajul copilului este mai ușor de corectat. 

Lucrul cel mai important din tot ceea ce înseamnă educație este să le oferim copiilor noștri o educație 
de calitate și să ii susținem în dezvoltarea lor emoțională. 
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ȘCOALA ON LINE– O PROVOCARE PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI 

 
PROF. POPINA NICOLETA CORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,LAZĂR EDELEANU” PLOIEȘTI 
 
 Situatia actuală a generat multe schimbări pentru procesul instructiv educativ, atât in ceea ce priveste 

predarea, dar și evaluarea. 
Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 

lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – 
platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 
pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 
domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți tehnice – conectare 
complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de programe 
suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul insuficient al competențelor 
digitale, lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, lipsa unui program bine structurat, determinând sincope 
în învățare, lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor, acces limitat la Internet, lipsa 
suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc cel mai frecvent aplicații 
simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger sau 
chiar apeluri telefonice.Pe locurile următoare se situează: utilizarea resurselor educaționale deschise și 
conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, 
laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc., apoi platformele specializate de 
elearning și aplicațiile pentru apeluri video/ videoconferințe precum Zoom, Meet, Teams. 

În condițiile în care lucrează mai mult decât de obicei pentru a compensa inconveniente inerente 
transpunerii într-un cadru nou a activităților didactice, profesorii regândesc situațiile de învățare și pun mai 
mult accent pe calitativ, pe progres școlar autentic și pe interacțiunea și implicarea elevilor. 

Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația cadrelor didactice 
de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor pentru 
învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice 
constituie câteodată un impediment serios.Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate 
pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. 
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BUNE PRACTICI: 

“GRĂDINIȚA DE ACASĂ” 
 

PROF. INV. PRESC. POPUTE GETA 
 
 

…HAI CU TATA/BUNICUL LA JOACA…
JOC 1: ”SUFLĂ PAHARUL”-Suflăm paharul cu paiul pentru a ajunge la 
…măr (cine e primul mănâncă mărul)
JOC 2: “PESCUIM…”-Din 2 cutii legate cu ață...punem un fruct si apoi 
adunam, pe un tub de la servețele, firul de ață până cutia ajunge la 
cineva...câștigătorul e cel care aduna tot firul, doar el are voie să 
servească fructul
JOC 3: “NE TÂRÂM”-târâre fără mâini...punem mâinile la spate pe coada 
de la mătură...câștigător e cel ce iese de pe covor, târându-se fără 
sprijinul mâinilor

 
 
 

JOI
NE JUCĂM, MATEMATICĂ ÎNVĂȚĂM!
LUCRĂM CU DOAMNA GETA PE ZOOM!
1. Ce forma are lacul și câte rățuște observi?
2.,,Câți cocoșei avem?”Trasează în direcția săgeții, începând de sus...realizând o curbă 

și continuăm cu încă o curbă...așa e cifra 3!

 

 

817



 
TEMELE PENTRU ACASĂ 

 
PROF. ELENA POSTELNICU 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,I.C.PETRESCU ,, STILPENI-ARGEȘ 
 
1. TEMELE PENTRU ACASĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI OBLIGATIVITATE 
Odată devenit şcolar, copilul începe să aibă propriile responsabilităţi, mult mai mari decât atunci când 

se ducea la grădiniţă. În primul rând, începe să aibă responsabilităţi în ceea ce priveşte viitorul său, în 
devenirea sa ca adult. Printre responsabilităţile sale se află şi „temele pentru acasă”. 

Temele reprezintă, pentru copii, un mijloc de a-şi „consolida” cunoştinţele dobândite la şcoală, iar 
pentru părinţi, un mod concret de a se implica în procesul educaţional. Elevii trebuie să înţeleagă de ce 
primesc teme pentru acasă: ca să îşi „fixeze” informaţiile primite la ore, să se pregătească pentru zilele 
următoare de şcoală, să aibă „motiv” de a recurge la surse de informare suplimentare:dicţionare, cărţi, 
enciclopedii, internet, etc. În acelaşi timp, temele îi ajută pe copii să devină mai încrezători în capacitatea 
lor de decizie, să dorească să s informeze, dar şi să devină mai disciplinaţi, să îşi planifice timpul şi să 
respect „termenele limită”. 

Necesitatea temelor pentru acasă este discutabilă, existând păreri pro şi contra. Astfel, asociaţiile 
profesorilor şi învăţătorilor din Marea Britanie au cerut interzicerea temelor pentru elevii din ciclul primar. 
O moţiune din partea Asociaţiei Învăţătorilor şi Profesorilor din Marea Britanie a cerut chiar şi instituirea 
uni Comisii Regal care ar trebui să ancheteze de ce sunt copii nefericiţi la şcoală. 

Unul dintre liderii de sindicat ai profesorilor şi învăţătorilor din Marea Britanie a declarat că 
dificultatea ridicată a temelor ar putea dezvolta repulsie faţă de şcoală şi educaţie, mai ales în rândul copiilor 
din mediile mai sărace. Şi asta pentru că volumul şi dificultatea temelor nu i-ar sprijini pe copii să îşi rezolve 
temele singuri, ceea ce i-ar defavoriza în comparaţie cu copiii care primesc sprijinul familiei. 

Guvernul britanic a răspuns că temele nu sunt obligatorii, dar că sunt încurajate pentru că ar juca un 
rol cheie în procesul de învăţare. Instrucţiunile din prezent ale ministerului pentru şcolile din Marea Britanie 
includ temele pentru acasă în toţi anii. Acestea spun că pentru elevii de clasa a I a într-o săptămână temele 
pentru acasă nu trebuie să depăşească cumulat o oră pe săptămână. Temele ajung până la 90 sau chiar 150 
de minute pe zi pentru elevii de 16 ani. 

 
Argumente pro: 
Argumentul 1. Ajută la însuşirea noţiunilor redate în orele de curs  
Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai pentru 

o mai bună înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă 
de ordin practic. Astfel, partea teoretică va fi înţeleasă şi învăţată mai uşor şi nu în mod mecanic. Acest 
lucru îi va fi viitorul membru al societăţii de un real folos pentru că va reţine noţiunile învăţate pe o perioadă 
mai lungă de timp şi va putea apela la acestea oricând va avea nevoie. 

Argumentul 2. Temele pentru acasă reprezintă un mod eficient pentru elev de a-şi petrece timpul 
liber 

Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă a acestuia, 
ceea ce va duce la obţinerea de rezultate mai bune în şcoală şi în viaţă. Tot în acest fel copilul va căpăta 
mai multă încredere în modul său de a raţiona. De asemenea, impunerea temelor pentru acasă reprezintă o 
modalitate satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil să se implice în alte activităţi care s-ar putea să un fie 
benefice pentru educaţia lui. 

 
Argumente contra 
Argumentul 1: Temele pentru acasă nu reprezintă o modalitate eficientă de educare a copiilor. 
Temele pentru acasă sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul este înconjurat de numeroase 

tentaţii (de ex. calculatorul, televizorul, etc.). Pe lângă acest lucru, părinţii sunt prea ocupaţi pentru a-şi 
supraveghea în permanenţă odraslele. Având în vedere aceste două elemente, oricât de bine intenţionate ar 
fi temele, atâta timp cât elevul le rezolvă uitându-se la televizor, acestea nu îşi îndeplinesc scopul pentru 
care a fost impuse. 
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Argumentul 2. Elevul poate demonstra însuşirea cunoştinţelor în clasă. 
Orice aplicaţie care poate fi dată ca temă pentru acasă poate fi redefinită pentru a fi lucrată în clasă. 

Distincţia şcoală – acasă este similară pentru elev cu cea muncă – timp liber. De altfel, dacă şcoala îl 
pregăteşte pe elev pentru viaţă, aşa ar şi trebui să fie. Tot ceea ce elevul are de demonstra va trebui să se 
petreacă la locul de învăţare. Odată ce se află în afara cadrului formal, va fi dificil pentru elev să ia în serios 
sarcina de lucru care i-a fost trasată. Mai mult, toate instrumentele d lucru de la şcoală pe car le asociază cu 
învăţatul nu vor fi regăsite acasă. Este preferabil aşadar ca activităţile de verificare a deprinderilor şi 
cunoştinţelor învăţate să se petreacă în clasă. 

Cercetări recente au aruncat dubii privind eficienţa acestor teme care ar deveni în unele cazuri chiar 
contraproductive. Deja unele şcoli particulare a interzis practica temelor pentru acasă pentru elevii din ciclul 
primar. Temele pentru acasă nu duc la îmbunătăţirea performanţelor elevilor, fiind mai mult o pierdere de 
vreme, potrivit unui studiu al Universităţii tehnice din Dresda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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3. Dima, Emilia Metode alternative de evaluare, Revista Învăţământul primar, nr. 4/2000; 
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PLAN PROIECT ,,EROI ÎN UNIFORME” 

 
AUTOR PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR POTÎNG ALINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36, TIMIȘOARA 
 
LUNI 
DISCUȚII LIBERE: ,,CARE SUNT PROFEIONIȘTII DIN LINIA ÎNTÂI ?” 
Medicul este cel care are grijă de sănătatea noastră. Când avem febră, ne doare capul sau tușim, 

chemat de mama la telefon, apare la ușa noastră îmbrăcat în halat alb, cu o gentuță în mâini, iar pe piept îi 
atârnă stetoscopul. El ne consultă, apoi scrie reţeta cu medicamente, dacă este ceva grav, medicul prescrie 
și injecții sau poate recomanda internarea în spital. 

 Polițistul este o persoană foarte importantă. El urmărește ca fiecare cetățean să respecte regulile 
societății. Polițistul de la rutieră are grijă ca pietonii și șoferii să respecte regulile de circulație. Alți polițiști 
caută infractorii și-i prind, dându-i pe mâna justiției. Acești polițiști trebuie să fie înarmați. Ei protejează și 
ajută populația.  

Pompierul execută diferite operațiuni de salvare, în special de stingere a incendiilor. El salvează 
oamenii, animalele, bunurile, proprietățile (casele) din incendii și din alte evenimente neașteptate: inundații, 
cutremure, accidente etc. Ei folosesc costume de protecție, echipamente și instrumente în funcție de 
evenimentul la care intervin. Misiunea lor principală este de a proteja oamenii, bunurile și mediul. 

Paramedicul este persoana pregătită pentru a acorda primul ajutor calificat, constând în stabilizarea 
vieții și transportul victimelor către spitale. El se deplasează cu ambulanța la locul unor accidente rutiere, 
la locul unde se produc dezastre naturale (alunecări de teren, inundații etc.) sau la domiciliul persoanelor 
care sunt bolnave si nu pot ajunge la spital. 

JOC EXERCIȚIU: ,,CINE ESTE ȘI CE OBIECTE FOLOSEȘTE?” (formare de propoziții 
simple sau dezvoltate 

SUNTEM MICI, DAR DE AJUTOR!: 
 Fișa 1 Labirint: ,,Ajută ambulanța să ajungă la pacient” 
 Fișa 2 Trasează drumul pe linia punctată: ,,Ajută polițistul să ajungă mai repede la mașină”  
MARȚI  
 ,,COPIILOR LE PLAC DESENELE ANIMATE !” 
 Astăzi, copii vă propunem să urmăriţi două episoade din desene animate, ale căror personaje 

se găsesc în linia întâi:  
 „Doctoriţa Pluşica”  
https://www.youtube.com/watch?v=WWP_-

OYDraI&list=PLjC5FLk7riH4nuK1xYrD3MmsqKdJGk67&index=7  
 MIERCURI 
 MEMORIZARE ,,CE ȘĂ FIU?” 
 Ajutați-l să memoreze conținutul poeziei preferate. 
CE SĂ FIU? 
Sunt un vesel spiridus 
Curios si jucaus. 
Sunt cam mic sa ma gandesc 
Ce-o sa fiu cand o sa cresc? 
De voi fi un cofetar 
Prajituri o sa prepar. 
Cu nuci, frisca, ciocolata 
Tuturor ca sa le placa! 
Medic de voi deveni 
De bolnavi voi ingriji. 
Sa se faca sanatosi 
Ca sa fie iar voiosi! 
Stiu ca, orice meserie 
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E frumoasa, doar se stie! 
Dar s-o faci cu bucurie 
Si cu multa daruire! 
 
MÂNUȚE HĂRNICUȚE – CONFECȚIE ,,BONETĂ”  
Material necesar:  
carton sau hârtie albă 
carton roșu  
lipici / capsator și capse 
JOI  
 JOC DE ROL : „DE-A DOCTORUL” 
 Material necesar: trusă medicală  
 jucării de pluș 
MÂNUȚE HĂRNICUȚE – PICTURĂ SAU COLORARE 
Fișă individuală de lucru 
VINERI 
CITIRE DE IMAGINI: „SALVATORII NOȘTRI” 
FISE INDIVIDUALE DE LUCRU CU EROUL PREFERAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://www.youtube.com/watch?v=WWP_-OYDraI&list=PLjC5FL-

k7riH4nuK1xYrD3MmsqKdJGk67&index=7  
https://www.youtube.com/watch?v=Jd2ukwvcOXM  
www. copiișimamici.ro  
https://www.twinkl.ro/resource/servicii-publice-de-urgen-pagini-de-colorat-ro-dec-41 
https://www.twinkl.ro/resource/servicii-publice-de-urgen-cartonae-de-sortare-ro1-t-75 
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TEHNOLOGIA – O PROVOCARE PENTRU INVAȚAMANTUL ROMANESC 

 
PROF. FLORENTINA PETRESCU 

COLEGIUL ECONOMIC ”HERMES” PETROȘANI 
  
Tehnologia este o realitate a lumii moderne, un domeniu în continuă schimbare, care poate aduce 

beneficii enorme în sistemul de educație, dacă este folosită într-un mod eficient și adaptat. Ceea ce trebuie 
să avem în vedere, ca profesori, este că utilizarea unui instrument educațional sau „utilizarea tehnologiei” 
este doar un mijloc pentru atingerea obiectivelor și NU un scop. 

Spațiul tehnologic educațional este nesfârșit. Alegerea aplicațiilor și instrumentelor educaționale 
potrivite în sala de clasă poate fi o adevărată provocare.  

Există 5 criterii importante de care trebuie să ținem cont atunci când alegem din vasta ofertă anumite 
dispozitive sau aplicații în procesul educativ: 

1. Relevanță 
Materialul are o legătură puternică cu programa sau cu subiectele pentru care îl utilizăm. Atunci când 

evaluăm dacă instrumentul ales. își îndeplinește obiectivele de învățare, putem lua în considerare răspunsul 
la următoarele întrebări: 

• Materialul este adecvat elevului și vârstei acestuia? 
• Conținutul este faptic și de încredere? 
• Se aliniază obiectivelor de învățare? 
2. Navigare 
Ușurința utilizării și o rapiditatea învățării este ceea ce căutăm când încercăm un instrument nou. 

Putem lua în considerare aceste întrebări în timp ce navigăm prin instrument: 
• Materialul folosește ecranul tactil în mod eficient pe parcursul utilizării sale? 
• Este intuitiv de folosit? 
• Există o funcție de ajutor sau un tutorial disponibil? 
3. Personalizare 
 Flexibilitatea completă pentru a modifica conținutul și setările ne ajută să satisfacem nevoile elevilor. 

În evaluarea unor astfel de materiale, este bine să luăm în considerare întrebările: 
• Oferă niveluri de abilitate personalizate sau adaptative? 

• Oferă flexibilitate pentru a personaliza conținutul și pentru a satisface nevoile elevilor? 
• Permite utilizatorilor să personalizeze interfața cu utilizatorul? 

4. Interacțiunea 
 Elevii profund implicați devin mai activi și sunt mai motivați. Putem lua în considerare aceste 

întrebări atunci când stabilim dacă un material îndeplinește criteriile de interacțiune: 
• Este feedback-ul specific și are ca rezultat performanța îmbunătățită a elevilor? 
• Materialul invită să fie folosit? 
• Elevii sunt motivați să utilizeze instrumentul și să-l selecteze pentru a-l folosi deseori? 
5. Accesibilitate 
Multe materiale ne pot învăța să ajutăm elevii cu nevoi speciale să dobândească abilități. În evaluarea 

unor astfel de materiale, luăm în considerare următoarele: 
• Materialul permite utilizatorilor să personalizeze interfața cu utilizatorul? 
• Instrumentul oferă flexibilitate pentru a modifica setările pentru a satisface nevoile elevilor? 

• Materialul funcționează cu funcții de accesibilitate pe dispozitivul mobil? 
Desigur, alegerea unui instrument educațional depinde de ce fel de profesor suntem și de modul în 

care dorim să interacționăm elevii. Unii dintre noi am putea adăuga și alte considerente cheie: 
 Infrastructura clasei sau hardware-ul (dispozitivele) /va trebui să utilizăm o anumită aplicație sau 

software (la școală sau acasă) 
 Colaborare: Elevii pot colabora / colabora la proiecte? (multe aplicații nu răspund acestui deziderat) 
În ceea ce privește derularea cu succes a unei ore online implică 3 componente, în egală măsură de 

importante: 
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 Interacţiune în timp real. Mai exact o soluţie de video conferinţă care să permită comunicare 
bidirecţională de video, voce şi text. Important este să fie uşor de utilizat, să permită formarea de clase 
virtuale accesibile pe baza unor ID-uri şi să fie accesibilă de pe orice tip de echipament. 

 Colaborare. O platformă sau o suită de aplicaţii necesare pentru crearea, editarea şi partajarea de 
documente între profesori şi elev, plus adăugarea de observaţii, note etc. 

 Resurse educaţionale digitale care să susţină predarea. Domeniul este vast, atât ca tipuri de 
conţinut – prezentări, lecții, fișe, imagini (utilizabile în timpul lecţiei sau ca teme pentru acasă), cât şi ca 
furnizori. Există inclusiv proiecte publice pentru crearea de resurse educaţionale, spre exemplu proiectul 
CRED. 

În ultimele luni școala românească a fost nevoită să treacă de la tablă și burete la lecții online și 
aplicații de videoconferiță, făcând un salt uriaș, la început timid, fiecare pe cont propriu, apoi a existat o 
implicare activă din toate domeniile (de ex webinarele Microsoft pentru profesori). Abundența ofertei face 
alegerea dificilă, însă drumurile deja cunoscute sunt cele mai avantajoase. Contează foarte mult ca modul 
de utilizare să fie uşor de însuşit, atât de profesori, cât şi de elevi, astfel încât să devină o rutină. 
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 SCOALA ALTFEL-SCOALA DE ACASA 
 

PROFESOR: PETRICA MARILENA  
 LIC. TEHN. I. C. PETRESCU – STALPENI  

 
 In ceea ce priveste pregatirea scolilor pentru a facilita utilizarea instrumentelor online de invatare si 

aptitudinile profesorilor pentru a le utiliza, ne-am confruntat cu o situatie in care acestea nu erau foarte 
clare.. Chiar și percepția și înțelegerea instrumentelor TIC, uneori este interpretată greșit, pentru că în mare 
parte sunt asociate cu instrumente care pot fi utilizate la lecțiile de informatică. Când vorbim de competențe 
digitale, vorbim de niște instrumente simple care pot fi integrate la orice lecție, fie în procesul de învățare, 
fie în procesul de predare, fie în procesul de evaluare. Partea bună sau abordarea care ar trebui să existe 
acum în societate și care ar putea să asigure un maxim impact este utilizarea a cât mai multor instrumente. 
Pentru profesorii care nu știu sau nu au interacționat până acum cu diverse instrumente, s- au oferit mai 
multe tutoriale pe aplicatii ca Google Classroom sau Zoom, sau tehnici de evaluare ca Quizizz, pe care 
profesorii pot să le învețe ușor și să le adapteze, fiind totodată gratuit oferite. Deci cred că este o idee bună 
și binevenită, mai ales că asigură și securitatea atât a profesorilor, cât și a elevilor. Problema cea mai mare 
care rămâne este câți dintre elevi și profesori au acces la instrumente digitale și la echipament. Aici vorbim 
inclusiv și de conexiune la interent. Studiile pe care le arată acum Banca Mondială, UNESCO sau World 
Economic Forum, arată că 30% dintre elevi și profesori la nivel global nu au acces la un laptop, telefon sau 
nu au conexiune la internet. 

 Referitor la părinti care până acum i-au dedicat și i-au dat vot de încredere în totalitate școlii și 
profesorului, în momentul în care ne-am confruntat cu situația in care elevii stau acasă, părinții stau acasă, 
profesorii stau acasă, trebuie cumva ca toată această poveste să fie gestionată foarte bine. În cazul în care 
avem, elevi din clasele I-IV, care abia interacționează pentru prima dată cu un computer sau un telefon la 
nivel de proces de studii, este foarte greu să asiguri focusarea sa atunci când el își vede 30 de colegi, în 
același timp, în regim live, într-o conferință pe ZOOM. Atunci, părintele trebuie să-i fie mereu alături, să-i 
ofere asistență, să-i explice că el este totuși într-un proces de predare așa cum este în clasă, pentru a nu 
interpreta totul doar ca o joacă și o chestie neserioasă. Povara pe umerii părinților este și mai mare în 
momentul în care avem adulti care nu înțeleg foarte bine aceste instrumente sau care au negat până acum 
și le-au pus în dizgrație. Deci cumva după această criză ar trebui să avem programe pe competențe digitale 
dedicate părinților, astfel ca ei să înteleagă că mijloace care sunt astăzi, telefonul, laptopul și conexiunea la 
internet, nu sunt doar pentru a accesa anumite programe de divertisment, dar sunt în primul rând metode de 
învățare. 

Toata lumea ar trebui să înțeleaga că educația în secolul XXI trebuie să pregătească oamenii pentru 
viață și totodata acestia sa facă față noilor provocări. Este necesar sa înțelegem cât este de important să 
facem această congruență dintre tehnologii și educație, evident fără a exagera . Asta ar însemna ca în primul 
rând, conținutul, curriculum-ul, să fie un pic adaptat, pentru că dacă încercăm să vizionăm elementar o 
lecție la un anumit obiect utilizând strict materialul din manual, el nu este atractiv pentru elev, din păcate. 
Este nevoie de o altă abordare, bazată pe probleme din lumea reală. Deci, atunci când vorbim despre 
geografie, să putem da niște exemple reale și să utilizăm Google Earth pentru a arăta clar niște procese care 
se întâmplă astăzi în lume.  

Inclusiv părinții, societatea, trebuie să se implice deja în soluționarea anumitor provocări, nu este doar 
datoria profesorului sau al școlii. Faptul că am stat acum acasă și ceea ce am vorbit despre părinți și rolul 
lor, demonstreză că implicarea este necesară pe tot parcursul procesului de studii, iar profesorul trebuie să-
și regândească atât idealul, el nu mai este persoana care vine în fața clasei si stabileste un contact vizual, 
emotional cu elevul, ci trebuie sa se transpuna intr-un personaj sau actor pe care publicul sa-l indrageasca 
si al carui serial sa fie captivant de fiecare data. Misiunea sa este să devină mentor și să-i ofere asistență 
fiecărui elev în dependeță de aptitudinile pe care le are. 

Increderea in sistemul educational, sub diferitele forme de derulare, trebuie sa existe si in aceeasi 
masura o adaptare la cerintele care se impun și la realitățile pe care le văd inclusiv elevii în procesul dat. In 
cele din urma, tot ce se face este să oferim maximă informație și analiză ca un elev să poata ieși cu anumite 
competențe din școală. 
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 EDUCAȚIE FARA FRONTIERE 
  

 PROF. PETRONELA CONDREȚ 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARATA -BACAU  

 
 Educabilitatea este o caracteristică a ființei umane, aceasta este definită ca:” capacitatea omului de a 

fi receptive la influețe educative și de a realiza, pe această cale, acumulări progressive concretizate în 
diferite structure de personalitate ”. Cu cât ne vom apropia mai mult de elev şi îl vom înţelege mai bine, cu 
atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la 
nivelul întregului potenţial de care dispune. Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului 
educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. În concluzie, educabilitatea este o însușire sfecific 
umană.  

 Principalele medii educaționale sunt: familia și școala. Construirea unui parteneriat educativ în 
comunitatea în care creşte, se dezvoltă şi este educat copilul constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Se 
recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în comunitatea 
de opţiune dintre mediile responsabile: familie-grădiniţă-şcoală-societate. Din experienţă se trage concluzia 
următoare: colaborarea familie-grădiniţă-şcoală-societate este benefică şi cu rezultate deosebite atât pentru 
implicarea părinţilor dar şi pentru membrii comunităţii care îşi dau silinţa să se integreze în atmosfera 
grădiniţei şi să se împrietenească cu copii. 

 Școala este a doua familie, un loc unde se practică educaţia, spaţiul unde se asigură nu numai un 
volum important de cunoştinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, deschise. 

 Educaţia însumează acţiunile – delibereate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice sau 
nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la reperele socio-
economicoistorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară. Se poate afirma că educaţia este activitatea 
complexă realizată în cooperare de educator şi educabil în vederea formării şi autoformării asistate, cu 
scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-contructiviste. Tradiţional, educaţia 
oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile educative organizate de alte instituţii, cum 
ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor-drept educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau 
neorganizate din mediu familial, grup de prieteni, mass media- educaţie informală. 

 Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi iniţierea 
unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta 
deoarece învăţarea „nu este legată” numai de şcoală sau de alte contexte organizate.  

 Educaţia formală şi cea nonformală au drept notă comună faptul că ambele sunt special organizate 
de societate, cu scopul de a uşura, de a grăbi, de a eficientiza procesul formării unor comportamente propice 
învăţării continue, inclusiv prin mijloace proprii, precum şi de a asigura achiziţionarea unor informaţii cu 
largi resurse de integrare în sisteme, de transferare a lor în diverse domenii ale cunoaşterii. De asemenea, 
ambele sunt instituţionalizate, deosebindu-se doar prin cadrul şi modalităţile lor specifice de a acţiona. În 
zilele noastre se constată atât o extindere, cât şi o intercorelare strânsă a tuturor acestor forme, ceea ce face 
să le crească potenţialul educativ. Astfel, educaţia formală trebuie să cunoască valorile şi influenţele 
exercitate prin intermediul educaţiei ocazionale, nonformale şi informale, să exercite o funcţie de sinteză, 
de integrare a acestora în procesul unitar de formare şi cultivare a personalităţii copiilor, a tinerilor. Pe de 
altă parte, trebuie spus că experienţa acumulată în cadrul educaţiei şcolare contribuie la creşterea 
randamentului celorlalte forme ale educaţiei, în condiţiile în care tinerii sunt înarmaţi cu capacitatea de a 
discerne, de a selecta, de a sintetiza, din multitudinea de experienţe acumulate, pe cele care au în mod cert, 
valoare educaţională şi pot influenţa comportamentele lor pozitive Cei trei termeni fundamentali pe care se 
bazeaza semnificatia conceptului sunt „viată, "permanență, "educatie. Educaţia nu se termină la sfârsitul 
instrucţiei şcolare, ci constituie un proces permanent. Educaţia permanentă îmbracă un caracter universal, 
democratic şi trebuie să răspundă schimbărilor care se produc în societate, în ştiinţă, tehnică, cultură.  

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni organizate ar 
putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru ceea ce propune 
societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala dezvoltă o serie de structuri 
de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de activităţi de susţinere în afara 
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clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor 
didactice 

 Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea individului 
prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, simte tot mai mult nevoia să 
realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă copilul. 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a 
profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre 
şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii 
conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat 
care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor 
educative. 

 O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă specialiştii în intervenţia socio-
educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, organizate şi desfăşurate de societate în 
direcţia susţinerii, orientării, corectării sau suplinirii activităţii educative a părinţilor. Toate tipurile de 
specialişti cu care familia intră în contact prin copil (cadre didactice, pediatrii, medici, psihologi, jurişti 
etc.) exercită un rol explicit sau implicit pe lângă părinţi. Educaţia copiilor a devenit, în societăţile moderne, 
o problemă de interes naţional . 

 Copilul devine om social numai prin educație. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 

PROF. PETRUT MIRELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “ION POP RETEGANUL” SINCEL 
 

Zilele noastre, ale cadrelor didactice, au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce 

mai greu să avem un management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de 

volumul impresionant de informaţie, un sistem online/digital de predare al acestuia devine pentru noi din 

ce în ce mai atractiv, mai ales pentru cei mici. 

Soluţia pentru toate aceste lucruri o reprezintă platformele online care sprijină procesul de învăţare 

individuală școlară şi permit elevilor să acceseze o serie de surse de exerciții, curiozități sau chiar jocuri 

educative. 

Folosirea platformelor online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre 

mulțumirea părinților: 

• Rapoartele părinților: urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea activităților, 

preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 

• Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de 

antrenare a Inteligenței Emoționale, și nu numai! 

• Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă elevilor o vedere realistă 

asupra materiei repetate sau activităților întreprinse.  

• Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul 

computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. 

• Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real elevul își poate da seama ce greșește sau 

ce a realizat corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi 

sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

 

Consider folosirea platformelor online de educație ca fiind o metodă bună pentru copiii isteți ce sunt 

puternici motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ. De 

asemenea, cei mici se dezvoltă pe deplin și din punct de vedere social sau al Inteligenței Emoționale, lucruri 

realizate mai greu la școală. 
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ŞCOALARIZARE VIRTUALĂ 

 
PROF. PICOVICI MARIANA, TURDA, JUD. CLUJ 

 
 Societatea este ȋntr-o continuă transformare. Istoria culturii şi civilizației demonstrează evoluția 

umanității ȋn diferite etape. Ȋn contextual social actual, s-a ajuns ȋntr-un interval de timp foarte scurt la o 
revoluție spectaculoasă a digitalizării.  

Era Gutenberg, Era Tiparului, se stinge treptat sub ochii noştri, iar Apocalipsa acesteia a apărut brusc 
şi brutal, pe neaşteptate – aşa cum apar toate Apocalipsele – odată cu problemele sanitare apărute ȋn acest 
sezon, odată cu trecerea Chinei ȋn Anul Şobolanului, an parcă predestinat problemelor tenebroase. 

 Orice ȋncercare de redresare şi de ȋntoarcere la Era Gutenberg a fost stopată, iar omenirea a fost 
nevoită să treacă instant la Era Digitalizării. Partea ce ține de educație şi instrucție a preluat “trendul” şi – 
vrȃnd-nevrȃnd – a fost pusă ȋn fața faptelor virtuale. Generațiile nativ digitalizate au avut asul ȋn mȃnecă şi 
s-au adaptat rapid, ȋnsă generațiile obişnuite cu hȃrtia şi stiloul ȋn mȃnă suferă la propriu de sindromul 
conservator. 

 Astfel, peste noapte, fiind consiliați mai mult de cei apropiați decȃt de instituțiile răspunzătoare ȋn 
domeniu, dascălii din Romȃnia au accesat febril platforme digitale care facilitează şcoala online.  

 Sub această formă de comunicare inedită – şcoala pe de o parte şi elevul consiliat de familie pe de 
cealaltă parte – s-a creat o ambianță virtuală numită “Şcoala de acasă”. Materiile de studiu s-au regăsit ȋn 
acest demers – unele cu succes, altele cu deficit de aplicare. Dar cine să mai stea să analizeze gradul de 
implicare al profesorului de sport față de cel al profesorului de matematică sau al ȋnvățătorului?! 

 Ce e de făcut?! 
 Am răscolit şi eu după materiale şi resurse educative digitalizate, am creat la rȃndul meu fişe de 

lucru, filmulețe, PPTuri, imagini, teste online, am postat linkuri, am arhivat, am coordonat activitățile 
individuale ale fiecărei familii şi iată cȃteva din produsele activităților… 

 
→Limba şi literatura romȃnă 
Lecția “E-mailul” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ↑Educație Civică 

        1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului 
 
 
 
 
 

Dragă doamnă învățătoare, 
 

Mă bucur că pot să vă scriu acest e-mail și să vă dau un feedback. 
Nu îmi place să stau în casă deoarece mă simt plictisit și închis ca într-o 
colivie. Dacă stăm în casă ne protejăm pe noi înșine și pe cei dragi nouă, de 
contactarea acestui virus. Partea bună a statului în casă este faptul că îmi pot 
petrece mai mult timp cu familia. 

Sunt fericit că am reușit să termin toate temele și fişele pe care ni 
le-ați dat. Unele au fost complexe, precum problemele la matematică, iar 
altele au fost distractive, precum fisele de la engleză. Pentru unele probleme 
la matematică am avut nevoie de ajutor. 

Pe viitor mi-aș dori ca toți copiii din clasa mea, împreună cu 
dumneavoastră, sa ne instalam aplicația "Discord" pentru a ne putea verifica 
temele și nelămuririle LIVE ȋmpreună cu dumneavoastră. Deasemenea, îmi 
mai doresc ca acest virus să treacă repede și noi să fim sănătoși cu toții și să 
ne vedem cu bine. 

În încheiere, doresc să vă mulțumesc că m-ați înscris la concursul 
de robotică și informatică. Urmând acest curs de robotică, mă simt ca un 
adevărat "inginer". Deasemenea, vă mai mulțumesc pentru acele link-uri cu 
jocuri interactive de gramatică. 

Îmi este dor de dumneavoastră și vă urez sănătate și să stați în 
casă!  

Vă pupă cu drag,  
elevul dumneavoastră,  

Radu  
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 A.V.A.P. – “Familia”     Joc şi Mişcare – “Ȋn aer liber”  
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ȘCOALA DE ACASĂ! 

 
 PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PINTEA ALEXANDRA  

 
 Plecând de la sloganul „TOTUL VA FI BINE” am încercat în această perioadă să ofer copiilor și 

părinților sprijin prin activități online distractive. Dansurile, poveștile, activitățile practice, jocurile, 
experimentele au fost primodiale în aeastă perioadă.  

 Grupa mare Butterfiles de la Grădinița cu Program Prelungit Camigo din Cluj-Napoca au fost 
bucătari, dansatori, exploratori, astronauți, muzicieni pe timpul pandemiei. Pentru activitățile desfășurate 
în cadul „Școlii altfel” am ales să desfășor activități sportive, activități practice gospodărești cu ajutorul 
aplicaței Zoom. 

 În cadrul activităților Zoom au fost implicați și părinți pentru a stimula lucru în echipă dar și 
petrecerea timpului alături de copil. Au fost realizate câte două activtăți, o activitate de la ora 10:30 și o 
activitate de la ora 18:00. Pentru fiecare activitate copiii și părinții au fost anunțați din timp pentru a pregăti 
materialele și ingredientele necesare.  

Toate activitățile au fost duse la bun sfărșit iar copiii au fost încântați.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate gospodărească –Clătite delicioase 
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Sandwich-uri haioase 
 

Planificare Școala Altfel 
Apa, alimentația și sportul în viața noastră! 

25.05-29.05.2020 
 

Ziua și Data ALA1 Activități propuse Modul de organizare 
Luni 
25.05.2020 

Artă: Desenează 
alimentele 
sănătoase pe 
farfurie 

Reguli pentru un stil de viață 
sănătos Zoom-10:30 
Facem limonadă împreună 
Zoom-18:00 

Întâlnire Zoom 
Activitate 
înregistrată 

Marți 
26.05.2020 

Științe: Joc de 
perspicacitate  

Ceva dulce 
Chiț&Ronț-temerari clătitelor-
poveste 
Zoom-10:30 
Activitate gospodărească-
facem clătite. 

Întâlnire Zoom 
Joc creat- Litere 
jucăușe 

Miercuri 
27.05.2020 

Nisip și apă:Cifre 
ascunse 

Circuitul apei în natură 
Zoom-10:30 
Barca origami 
Zoom-18:00 

Întâlnire zoom/ 
vizionare 
documentar 
Activitate 
înregistrată 

Joi 28.05.2020 Artă: Căpșuna Salată cu fructele preferate 
Zoom-10:30 
Suntem sportivi 
Zoom- 18:00 

Întâlnire Zoom 

Vineri 
29.05.2020 

Științe: Desenează 
tot atâtea cercuri cât 
indică cifra 

Sandwich-uri haioase 
10:30 
Experimentul porumb săltăreț 
18:00 

Întâlnire Zoom/ Înregistrare 
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 ȘCOALA ALTFEL!ȘCOALA DE ACASĂ! 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL ȘENDREA” 

DOLHEȘTII MARI, JUD. SUCEAVA 
PROF. ÎNV PRIMAR PÎNTEA ANIȘOARA 

 
 Copiii sunt motivați atunci când lucrează pentru îndeplinirea unui obiectiv personal important.Există 

două modalități de creare a materialelor didactice care pot fi prezentate copiilor:transferul documentelor 
existente pentru educația de tip tradițional și transformarea acestora, astfel încât sa fie pe înțelesul 
elevului.Materialele didactice ce sunt prezentate on-line trebuie să îndeplinească niște condiții: 

 -să aibă un conținut ce poate fi modificat și actualizat cu ușurință; 
 -parcurgerea conținutului să asigure îndeplinirea obiectivelor lecției; 
 -prezentarea lui să fie succintă, atractivă și bine structurată; 
 -trebuie să se asigure o serie de conexiuni între elev și conținut, între elevi și între elevi și profesor. 
 Pentru desfășurarea în bune condiții a unui învățământ on-line este necesar să se țină seama de 

specificul fiecărei discipline și de materialele deja existente în format electronic.Noile tehnologii oferă o 
gamă variată de aplicații, metode convenționale de predare astfel încât cei care învață pot accesa de acasă 
resursele necesare.Modul clasic de a învăța s-a nuanțat prin dezvoltarea tehnologiei informației și 
comunicațiilor îndreptându-ne spre o revoluție în educație.Clasa este acum un mediu virtual de învățare, 
iar aceasta nu mai este determinată de timp și spațiu.Lecțiile on-line pot prezenta același conținut și pot fi 
dezbătute la fel ca și lecțiile din clasă, avantajul lor fiind faptul că pot fi accesate de oriunde și 
oricând.Timpul nu este determinat și programul este mai flexibil.Acest tip de învățare permite elevilor, dar 
și profesorilor să interacționeze on –line fără a fi prezenți în același loc sau în același timp. 

 În cadrul orelor on-line elevii au posibilitatea să se manifeste mai dezinvolt, cei introvertiți devin 
mai activi, căci inhibiția este diminuată.Acest tip de învățământ permite profesorului să personalizeze lecția 
prin introducerea de link-uri, slide-uri PowerPoint, documente audio-video, permițând elevului să caute 
informația și să o aducă în fața celorlalți, să o prezinte și astfel îi rămâne întipărită în minte.Așa cum spunea 
Freire(1970)elevul devine „căutător” și nu „depozit”de informație. 

 Internetul este aproape indispensabil, deoarece îmbunătățește procesul instructiv-educativ și ajută la 
transmiterea informațiilor precum și la asimilarea lor. 

 Activitățile specifice învățământului on-line, constituie un mediu de învățare interactiv încurajând 
învățarea prin practică.Ele stimulează explorarea și dezvoltă capacitatea de rezolvare a diferitelor probleme 
într-un mod unic și atractiv.Aceste activități(fișe de lucru, teste)dezvoltă capacitatea elevilor de a aplica 
cunoștințele însușite plasându-le și în situații de viață reală.Ele dezvoltă gândirea critică și permit 
profesorilor să evalueze cu acuratețe nivelul de înțelegere al fiecărui elev.Elevii sunt stimulați să creeze și 
să examineze situații ce îi determină să aplice diverse strategii pentru a găsi soluții și pentru a-și verifica 
răspunsurile. 

 Învățământul on-line prezintă numeroase avantaje față de învățământul tradițional, deși nu 
întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. 
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE – COMPLETAREA EDUCAȚIEI TRADIȚIONALE 

 
PROF. PÎRJA MĂRICUȚA IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR. ILIE LAZAR” GIULEȘTI 
 
Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce mai greu să avem un 

management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de volumul impresionant de 
informaţie, un sistem on-line/digital de predare al acestuia devine pentru noi din ce în ce mai atractiv, mai 
ales pentru cei mici. 

Soluția celor mici spre bucuria celor mari 
Ca orice părinte, ne dorim să putem face mai multe pentru copiii noștri pentru a ne asigura că au parte 

de o dezvoltare completă și o educație cât mai variată. Soluţia pentru toate aceste lucruri o reprezintă 
platformele on-line care sprijină procesul de învăţare individuală școlară şi permit copiilor să acceseze o 
serie de surse de exerciții, curiozități sau chiar jocuri educative. 

Avantajele platformelor online 
Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre 

mulțumirea părinților. Pentru că ne dorim ca tu, cititorule, să fii correct informat ne vom enumera punctele 
forte generale ale abordării digitale educaționale din prisma platformei Școala Intuitext:  

• Rapoartele părinților: urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea activităților, 
preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc.  

• Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de 
antrenare a Inteligenței Emoționale, și nu numai! 

• Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă 
asupra materiei repetate sau activităților intreprinse. Noi am realizat un mix ideal de mijloace audio şi 
vizuale, animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici. 

• Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul 
computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. 

• Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul își poate da seama ce greșește sau 
ce a realizat corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi 
sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

Considerăm folosirea platformelor online de educație ca fiind o metodă bună pentru copiii isteți ce 
sunt puternici motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ. De 
asemenea, doar pe www.scoalaintuitext.ro cei mici se dezvoltă pe deplin și din punct de vedere social sau 
al Inteligenței Emoționale, lucruri realizate mai greu la școală. 

1 - Învățarea online este plăcută 
Un studiu al Universității Oxford (2014) despre legătura dintre jocurile video și efectele psihologice 

asupra copiilor a subliniat faptul că aceste tipuri de jocuri sunt o componentă prezentă în copilăria noilor 
generații de copii. Prin urmare, e greu de separat zona de divertisment (ludică, atrăgătoare) de zona educației 
(serioasă, încărcată atât ca volum de informații, cât și din punctul de vedere al responsabilităților), așa că 
soluția de a le îmbina a venit ca o consecință firească. Prin urmare, platformele educaționale au o formă de 
prezentare atractivă și propun metode de învățare interactive, eficiente în procesul de învățare. 

2 – Dezvoltă autonomia elevilor 
Când accesează un anumit produs educațional online – așa cum este www.scoalaintuitext.ro, de pildă 

–, copiii pot naviga singuri prin diferitele secțiuni ale platformei, fără a avea nevoie de ajutorul părinților 
sau al învățătorilor. La Școala Intuitext cei mici vor descoperi jocuri logice cu personaje amuzante, 
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experimente inedite și activități cu ajutorul cărora vor învăța lucruri potrivite vârstei lor, dar într-un mod 
foarte plăcut. 

3 – Dezvoltă concentrarea și răbdarea copiilor 
Tocmai pentru faptul că învățarea se face într-un mod atractiv, sub formă de joc, copiii sunt mult mai 

deschiși față de ideea de învățare, căreia nu-i vor asocia conotații negative. Ba dimpotrivă – cei mici vor 
avea o atitudine pozitivă față de educație dat fiind că în timpul învățării online au parte de experiențe 
plăcute. Astfel, copiii vor dori să prelungească aceste momente sau să le repete mai des decât și-ar dori să 
studieze în mod clasic. 

4 – Materia poate fi reluată de câte ori este nevoie 
Fie că accesează o platformă pentru elevii din clasele primare (www.scoalaintuitext.ro), fie una pentru 

elevii de gimnaziu (www.examenultau.ro), informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, fără 
ajutorul părinților sau al unui profesor meditator. Și, mai ales pentru copiii din clasele I-II, a învăța înseamnă 
a se juca pe www.scoalaintuitext.ro cu trei personaje amuzante Griny, Cromin și Flop, cu ajutorul cărora 
vor descoperi sute de jocuri, de experimente, de filmulețe de predare care să-i ajute să îndrăgească Limba 
Română, Matematica, Științele Naturii, Muzica. În plus, își vor dezvolta capacitatea de concentrare, atenția, 
memoria, gândirea critică etc. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. ÎN ÎNV. PREȘCOLAR: PIROȘ AURA 
 
Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio”, care înseamnă creștere, hrănire, cultivare. 

Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. 
 ,,Școala de acasă” a fost o provocare reală atât pentru cadre didactice cât și pentru elevi și 
părinți. 
 
Pentru a contribui la asigurarea continuității în activitățile de educație și formare, instituțiile de 

învățământ au ales platforme școlare cum ar fi ,,google classroom”, ,,zoom” și aplicația de whastapp unde 
cadrele didactice pot comunica cu părinții și pot încărca diferite materiale necesare copiilor.  

Pentru cei din mediul rural ,,Școala de acasă!” a fost foarte complicată, deorece ei nu au avut acces 
la laptop, tabletă, internet sau telefon mobil. Cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze la situație, 
să găsească noi metode prin care materia să ajungă la copii.  

Câteva exemple de cum au procedat unele cadre didactice: 
• Le scria copiilor pe caiete auxiliare ce au de facut, le începea rândul cu literele pe care trebuia 

să le exerseze; 
• La începutul săptămânii cardul didactic ducea caietele copiilor la magazinul din sat, copiii își 

luau de la magazin caietele și după ce terminau temele de făcut aduceau caietele la sfârșit de săptămână 
la magazin de unde cadrul didactic lua toate caietele și în weekend le corecta temele copiilor și le completa 
cu teme noi. 

• Alte cadre didactice își sunau elevii și le explica ce aveau de făcut. Nu se puteau vedea pe zoom 
sau pe whatsapp pentru că semnalul din localitatea lor era prea slab, așa că se mulțumeau doar să audă 
ce au de făcut. 

Cam aceasta este situația în mediul rural. În mediul urban situația a stat diferit, pentru că majoritatea 
copiilor aveau în casă un laptop, un calculator sau o tabletă și acces la internet. Dar aceste activități online 
nu i-a captat pe fiecare copil: unii au fost foarte interesați și așteptau cu nerabdare întâlnirile zilnice de 
zoom cu învățătorii, profesorii, iar alți copii erau îngroziți de aceste întâlniri. Activitățile pe care le 
primeau le rezolvau la început în proporție de 90%, dar pe măsură ce săptămânile treceau copiii își 
pierdeau tot mai mult interesul, erau obosiți și plictisiți de atâtea activități online! 

Vreau să amintesc un punct tare cu privire la ,,Școala de acasă”: 
- Copilul era mai mult timp în prezența tatălui, a mamei, a bunicilor și a fraților din partea cărora 

primea și ajutor la teme, activități. 
Puncte slabe: 
- Lipsa internetului în mediul rural; 
- Lipsa laptop-ului, tabletelor; 
- Timpul petrecut în fața laptop-ului, tabletei este unul foarte mare; 
- Timpul petrecut pe scaun la întâlnirile zilnice de zoom este prea mare și stresant pentru copiii 

introvertiți; 
- Copii plictisiți de atâtea activități online. 
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Din punctul de vedere al unui cadru didactic, ,,Școala de acasă” a fost foarte solicitantă, pentru că: 
- Trebuia să fie mereu inventiv, să vină cu ceva nou; 
- Era greu să se înregistreze pentru povești; 
- Era neplăcut la început să se filmeze atunci când prezenta o activitate; 
- Trebuia să organizeze o întâlnire pe zoom și să țină cont de fiecare copil; 
- Timpul excesiv petrecut în fața calculatorului și pe internet pentru adunarea de resurse materiale 

pentru activitățile ce le avea de pregătit; 
- De la o zi la alta ni se cerea altceva, mai ales la formatul planificării; 
- Aveam de completat rapoarte de activitate și chestionare zilnic și săptămânal. 
Ca și cadru didactic îmi doresc să revenim la normal pe mai departe pentru că îmi este dor de sala 

de grupă, de copiii mei, de activitățile frumoase pe care le făceam împreună, de jocurile noastre, de 
cântece, de povești. Am învățat multe lucruri și în această perioadă: cum să fac un filmuleț pentru copii, 
am putut să îi observ mai bine pe fiecare în parte, am învățat ce înseamnă ,,dorul de lucrurile normale” și 
am mai învățat că trebuie să prețuim fiecare zi cu bune și cu rele! 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 TOTUL VA FI BINE 

 

PROF. INV. PRESCOLAR PIRSE GHEORGHITA,  

 G.P.N ŞUVITA VARFURI DAMBOVITA 
 

 Activitatea online a reprezentat o adevărată provocare pentru noi, cadrele didactice din învățământul 

preșcolar, o provocare benefică, creativă și cu rezultate neașteptat de bune. Așa cum se întâmpla în mod 

obișnuit la grădiniță, și în mediul online activitățile preșcolarilor au urmărit o tematică și au avut scopuri 

bine definite.  

 Activitatea matematică ”Mijloace de transport`` a debutat cu un material scris trimis pe aplicația 

Whatsapp a grupei noastre, ce cuprindea materialele necesare și modul de realizare a acesteia. O provocare 

a copiilor în scopul de a-și procura resursele necesare, le-am propus copiilor și părinților acestora, o 

activitate în care să utilizeze materialele pe care le aveau la îndemână:. Pe același grup de Whatsapp şi 

Google Classroom părinții trimiteau, apoi, poze cu rezultatele muncii copiilor. Preșcolarii primeau de 

fiecare dată feedback din partea mea.. Copiii au fost receptivi, părinții au dat dovadă de implicare și de 

sprijin în desfășurarea activității, iar rezultatele au fost satisfăcătoare.  

 Feedbak-uri de la copiii și părinții participanți la activitatea on-line: 

 Deoarece activitățile online ale preșcolarilor presupuneau prezența permanentă a părinților, totuși, 

feedback-ul a fost obținut rapid și de fiecare dată pozitiv. Majoritatea copiilor cu acces la internet au fost 

activi, participând la toate activitățile propuse, atât pe aplicația Whatsapp, pe Zoom cât şi pe platform 

Google Classroom. 
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RETROSPECTIVĂ- ȘCOALA DE ACASĂ 

  
 PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR, SILVIA PIRVU 

 
Omul este prin definiție o ființă socială "el nu poate supraviețui, nu se poate dezvolta și afirma decât 

în și prin societate."Are nevoie să-și afirme cât mai substanțial individualitatea, unicitatea, dar are nevoie 
și să fie înțeles, apreciat de ceilalți semeni ai săi. 

În învățământul primar formăm competențe de comunicare în limba maternă, comunicare în limbi 
străine, competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competențe sociale și civice, 
competențe digitale, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală, îi învățăm pe 
copii să învețe. 

La clasă am încercat să urmăresc sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele prevăzute 
în schema orară a clasei, creând contexte de învățare pentru viața reală, urmărind achizițiile dobândite de 
elevi prin intermediul tuturor disciplinelor de învățământ.  

Activitățile de învățare pe care le folosesc îi implică activ pe elevi . Programa ne permite o abordare 
didactică flexibilă, adaptată la particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, iar abordarea integrată 
ne permite utilizarea unor strategii didactice prin care se încurajează inițiativa și libertatea de exprimare .  

 Am început activitatea școlară într-o stare de normalitate, în care am putut urma drumul ales în mod 
firesc- am fost debordanți de energie, de cooperare, de bună dispoziție dar totul s-a schimbat brusc. Au 
urmat câteva zile de liniște, o liniște apăsătoare, în singurătate. Dar trebuia să fim împreună, așa că s-au 
deschis alte drumuri, a apărut iar energia și cooperarea și buna dispoziție- dar…. altfel.  

 Am început activitățile on-line, învățând împreună cu colegii din școală, cu cei de pe rețelele de 
socializare, am învățat zilnic ceva, am descoperit câte ceva și am dat mai departe. Am învățat unii de la 
ceilalți, ne-am mobilizat ca într-o mare familie și am făcut totul posibil. Am încercat platforme de învățare 
on-line și aplicațiile pentru videoconferințe, am format grupuri de lucru, am folosit diverse metode de a lua 
legătura cu elevii nostrii. 

 Lecţiile pe care le-am desfășurat au facilitat învăţarea tuturor categoriilor de elevi, formarea unei 
perspective asupra învăţării ca proces continuu și nu ca unul alcătuit din sarcini independente. S-au iniţiat 
activităţi variate, precum prezentări orale și discuţii, ascultare și citire, scriere, desenare, rezolvare de 
probleme, folosirea bibliotecii virtuale, a materialelor audio/video, activităţi practice și pe calculator, 
telefon, tabletă. Materialele de care am beneficiat au fost foarte variate, s-au deschis atât de multe resurse 
on-line, încât am putut alege în voie ce se potrivea elevilor noștri. Am avut permanent acces la manualele 
digitale și la lecții on-line. 

 Am întâmpinat greutăți în perioada cursurilor on-line, deoarece pentru acestea este nevoie de 
mijloace specifice. Deși am desfășurat cu elevii mei, chiar anul trecut, un curs opțional pe tema utilizării 
calculatorului și avem laborator de informatică, accesul tuturor copiilor a fost asigurat, mijloacele de acasă 
ale acestora nu sunt suficiente mereu și foarte puțini copii au tablete sau telefoane. Mulți au comunicat 
folosind telefoanele părinților, lucru care ne-a determinat să desfășurăm o parte a activităților dimineața și 
alta seara.  

Am corectat permanent activitatea copiilor folosind aplicații foto sau programul Paint. 
Cred că am putut oferi feedback fiecăruia, atât prin imagini, cât și prin audio-video. Cred că am reușit 

să realizez o mai bună individualizare a învățării, dar am petrecut mai mult timp cu fiecare copil decât la 
școală. A fost, într-adevăr, o perioadă mult mai solicitantă, o perioadă în care, am petrecut prea mult timp 
în fața calculatorului, dar ne consolăm cu ideea că a fost timp petrecut împreună, că am putut să ne susținem 
unii pe ceilalți, să uităm de izolare și distanțare.  
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Apreciez în mod deosebit contribuția părinților, dorința de a fi aproape de copii și de profesori, faptul 
că au fost răbdători și înțelegători cu noi. Unii au făcut eforturi foarte mari pentru a le asigura copiilor cele 
necesare activităților on-line, unii, poate cu sacrificii, au achiziționat un laptop sau o tabletă, sau un telefon 
smart, deși nu era un moment prea bun pentru investiții. Unii au împărțit același dispozitiv la doi sau trei 
copii, alții au suportat de la serviciu discuții pe grupul clasei, pentru că dețineau singurul telefon din familie 
și comunicau cu copii seara, când ajungeau acasă și îi puneau pe aceștia în legătură cu noi. Toți merită 
aprecierile noastre, pentru că au învățat împreună cu noi, pentru că au construit împreună cu noi punți de 
legătură solide, peste timp și spațiu, care leagă suflete și minți. 

 În toată această perioadă, când am gândit împreună, am progresat împreună, am descoperit că părerea 
mea contează, că am ceva de spus în aceată profesie pe care am ales-o, iar atunci când greșesc, am descoperit 
că e mereu cineva lângă mine, care să îmi demonstreze că omul din greșeli învață. Am găsit mereu oameni 
care să mă îndemne să îndrăznesc, care nu pun etichete, care mă tratează ca pe egalul lor și am format 
împreună cu colegi profesori, elevi și părinți - o echipă. Știu sigur că aveam mare nevoie de asta. 

  
 Trecem împreună, elevi, părinți, profesori, printr-o perioadă plină de încercări, încercări care ne-au 

făcut poate mai conștienți de toate puterile noastre, de toate resursele noastre, de importanța timpului 
petrecut ÎMPREUNĂ.  

  
 

 

839



 
ȘCOALA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PIRVU SIMINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBEȘ  
 
 După ce şcolile au fost închise din cauza pandemiei, profesorii au mutat cursurile în mediul virtual, 

au fost mai îngăduitori şi au încercat să-i ajute pe elevi să depăşească mai uşor această perioadă, 
necunoscută tuturor și care poate crea angoase în rândul elevilor. 

 Unii elevi au lucrat pe platforme şi aplicaţii precum Zoom, Google Classroom, WebEx şi Skype, prin 
videoconferinţă, elevii putând să participe la ore, să-şi vadă colegii şi profesorii, dar ceilalţi, fără acces la 
internet, au fost obligaţi să se rupă complet de şcoală. 

 Din păcate, mulți profesori nu au avut parte un training de folosire a acestor aplicații, ceea ce a 
îngreunat procesul de predare și, din acest motiv, prima săptămână online a fost bulversantă. Dascălii au 
încercat să structureze cât mai bine întâlnirile cu elevii, ținând cont și de elevii care aveau acces la internet 
prin intermediul telefoanelor părinților, atunci când aceștia din urmă ajungeau acasă de la serviciu. Unii 
copii erau duși la bunici, la sat, unde nu aveau acces la internet sau alţii, pur şi simplu, nu au laptop, 
computer ori telefon.  

Personal, în predarea online, am folosit manualele şi culegerile utilizate şi în sala de clasă și n-am 
mai pus accent pe noi conţinuturi, ci doar am încercat să le consolidez pe cele existente.  

Avantaje ale învățării online: 
 Profesorii pot transmite foarte repede materialele didactice, acestea rămânând online; 
 Elevii au acces la informațiile postate, oriunde și oricând; 
 Prin intermediul internetului, se pot transmite și imagini, videoclipuri, acestea fiind materiale ce 

eficientizează învățarea; 
 Conținuturile /documentele pot fi corectate sau actualizate ușor, și chiar șterse; 
 Pot fi create grupuri, informațiile fiind transmise către mai multe persoane în același timp, iar 

utilizatorii pot comunica între ei; 
 Membrii grupurilor pot primi feedback în timp real; 
 Dezavantaje ale învățării online: 
 Pot apărea dificultăți în utilizarea tehnologiei, deoarece nu toți profesorii (și poate nici elevii) nu 

sunt la zi cu noutățile din acest domeniu; 
 Lipsa comunicării reale, fizice, nu mai există interacțiune față în față; 
 Pot apărea situații în care un elev sau un profesor nu are accces la internet într-o anumită situație 

și poate pierde un examen, spre exemplu. 
În concluzie, este un fapt bine cunoscut că internetul, mediul virtual devine unul din mijloacele cel 

mai des folosite în viața cotidiană, dar și în procesul educațional, și, de aceea, toți, elevi, părinți, profesori, 
trebuie să ne adaptăm progresului. Însă trebuie să avem grijă ca folosirea tehnologiei, a internetului, să aibă 
limite, pentru a nu duce la extenuare fizică și psihică. Pe de altă parte, nu trebuie să eliminăm cu desăvârșire 
interacțiunea socială, comunicarea față în față, căci există pericolul de a deveni ființe robotizate. 
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SCOALA ONLINE 
 

PÎSLARU CAMELIA 
LIC. TEHN. ‘FRANCISC NEUMAN’ARAD 

 
 De când intră elevul într-un an nou școlar, dorește din nou vacanță deoarece în perioada de vacanță 

se relaxează. Un alt motiv este acela că nu mai are teme, doar poate teme de vacanță, dar în cantitate mult 
mai redusă decât totalitatea temelor pe întreg anul. 

 Trezitul de dimineață reprezintă și el o povară, ceea ce-l face un alt motiv pentru care elevul preferă 
vacanța. Și un altul este acela că în vacanță, elevul are mult mai mult timp liber în care poate să se joace, 
să plece în vacanțe etc. 

 Lumea pe care o știam pare că s-a redimensionat în câteva săptămâni. Dormitorul e acum și sală de 
sport și loc de răspuns la ședințe video, bucătăria a devenit spațiu de experiment culinar când nu ține locul 
biroului, iar livingul e și sală de teatru…suntem într-o vacanță continuă. În paralel, lumea celor mici a trecut 
și ea printr-o redimensionare, care pare chiar mai abruptă. Adulților le revine rolul de a face trecerea către 
noul normal cât mai lină. 

 Actul educațional a avut și el de suferit în această perioadă, dar a putut fi transformat într-o experiență 
interactivă și interesantă prin însuși pachetul de servicii oferite gratuit de Google.  

 Aplicațiile Google constituie soluții inovative pentru educație, deoarece facilitează realizarea de 
planuri de lecție interactive, fișe de lucru pentru elevi, conceperea de teme și teste, gestionarea portofoliilor 
elevilor și documentelor catedrei, urmărirea evoluției elevilor, organizarea de ședințe cu părinții și alte 
evenimente.  

 Suita de aplicații oferite de Google utilizatorilor, vizează următoarele domenii: comunicarea, 
colaborarea și stocarea de date.  

Aplicațiile pentru comunicare cuprind: Gmail, Google Calendar, Google Hangouts și Google Plus.  
Gmail – un serviciu de poștă electronică, ce oferă posibilitatea creării de adrese de e-mail 

personalizate pentru cadre didactice și elevi, oferind spațiu de stocare nelimitat.  
Google Calendar – o aplicație care planifică eficient activitățile educaționale, gestionând totodată 

termenele proiectelor la care participă profesorii și elevii.  
Google Hangouts – o aplicație de tip chat, cu numeroase beneficii pentru utilizatori: conectarea 

simultană a 25 de persoane, efectuarea și inițierea apelurilor video de grup, împărtășirea de experiențe între 
profesori etc.  

Google Plus – rețea socială care poate fi activată la cerere de informaticianul unității de învățământ.  
Aplicațiile pentru colaborare: Google Docs, Google Classroom, Google Sites și Google Forms.  
Google Docs, Sheets și Slides reprezintă instrumente digitale eficiente pentru colaborarea profesor-

elev și elev-elev, atât în clasă, cât și în afara ei. Utilizatorii au posibilitatea de a crea și edita documente, foi 
de calcul sau prezentări.  

Google Classroom – o aplicație construită pentru a-i ajuta pe profesori să predea lecțiile mai ușor, 
folosind pentru elevi conturi google create de școală.  

Google Sites – permite realizarea unui website fără a fi necesare cunoștințe avansate de programare 
sau HTML. Exemplu: un site web al școlii, al clasei sau al disciplinei.  

Google Forms - aplicație utilă profesorilor pentru verificarea cunoștințelor elevilor prin teste de 
evaluare, concepute cu diverse tipuri de itemi.  

Aplicațiile pentru stocare de date sunt reprezentate de: Google Drive și Google Vault.  
Google Drive – un instrument digital cu ajutorul căruia, utilizatorii pot salva fișierele de lucru pentru 

a le accesa și distribui ulterior de pe orice dispozitiv.  
Google Vault – păstrează e-mailurile și conversațiile online pentru o perioadă lungă de timp (zece 

ani).  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROF.INV. PRIMAR: PLEȘA ELENA MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA 
 
 Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 

incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument 
de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe 
pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele 
tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

 Pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea resurselor digitale, care să 
corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. Și chiar dacă elevii 
par cu mult mai avansați decât profesorii în cea ce numim noi tehnologii informaționale și de comunicare, 
Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării cu un asemenea volum de informații virtuale și 
tendințe noi este cu mult mai mare.  

 Învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă 
determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să 
învețe și să lucreze independent. 

 O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde copiii descoperă 
resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. 
Școala Intuitext, de pildă, este un produs online special creat pentru copiii din clasele I-III, unde cei mici 
exersează și aprofundează sub formă de jocuri interactive noțiuni predate la clasă de către învățătoare. 
Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații venite 
din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca o experiență pozitivă, Școala 
Intuitext poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea seama că învață în același timp. 

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Școala online aduce cu sine un avantaj 
din acest punct de vedere. Astfel, îți poți scrie și învăța lecțiile urcate de profesori pe diverse platforme în 
liniștea și confortul casei tale. Fără certuri pentru nimicuri între colegi. Fără tot felul de presiuni sociale 
care inevitabil apar atunci când îți împarți spațiul cu câteva zeci de persoane. Pentru elevii introvertiți, este 
o modalitate de lucru ideală. 

 Libertatea de a-ți organiza singur programul de studiu îi determină pe elevi să-și rezolve sarcinile 
mai eficient și cu mai mult drag. Pentru unii însă asta se poate transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa 
de motivație și senzația de vacanță te pot conduce la o procrastinare continuă. Fiind mereu obișnuit ca 
sarcinile și programul să-ți fie dictate de profesori, te trezești că acum trebuie să te organizezi singur. În 
consecință, ești confuz și nu știi de unde să începi.  

 
 Avantaje ale sistemului de învățământ online:  
- nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și 

riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță la 
școală, adesea pe jos). 

- se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
- copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv (anterior, 

copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin cu 
programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop);  

-se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
- dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în programe 

care permit chiar evaluarea instant; 
- copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil; – se 

evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în special; 
- părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la 

curent cu adevărat cu situația școlară a copilului;  
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- copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate caietele, 
cărțile și materialele auxiliare alături de ei; 

 - se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 
(adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 

 
 Dezavantaje evidente ale învățământului online:  
- lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de 

bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); 
 Ei bine, dacă pentru unii atmosfera liniștită de lucru de acasă și lipsa colegilor gălăgioși sunt 

fantastice, pentru alții e exact invers. Elevii duc lipsa colegilor, prietenilor de la școală, chiar și… 
profesorilor! Of, of! Școala asta online! 

 
 Bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la materie.  
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LA ȘCOALA, DE ACASA 

 

 PROF. INV. PRIMAR, PLEȘA-IONESCU SIMONA IULIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA VARVARA” ANINOASA 
 

Profesorii, în anul 2020, s-au dovedit a fi profesioniștii flexibili, creativi, educând în orice condiții, 

comunicatori și consilieri de calitate. Cred că, mai mult decât lecții, formare și dezvoltare de competențe, 

recapitulare, noi, cei care muncim ,,la școală”, am transmis echilibru, am dat preocupări familiilor cu copii, 

am dăruit optimism. 

În contextul pandemiei, declarate de OMS, în semestrul al doilea din anul școlar 2019-2020, cadrele 

didactice au considerat o prioritate menținerea echilibrului emoțional al elevilor și familiilor acestora, 

informând din surse oficiale, explicând pe înțelesul copiilor ce înseamnă această gripă, conform 

materialelor puse la dispoziție de specialiști. Au încurajat permanent, au reușit să implice copii și adulți în 

activități educative, benefice pentru menținerea stării de bine.  

De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică 

formare a elevilor noştri, completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales 

printr-o abordare inter şi transdisciplinară. Un câștig al acestei perioade a fost preocuparea mai multor 

părinți pentru educație, pentru programa școlară, pentru progresul școlar al copiilor dumnealor. 

 În activităţile formativ – educative din perioada 11 martie – 12 iunie 2020 a fost implicată familia, 

pentru a asigura copiilor: suportul tehnic necesar lecțiilor online, adresele de email, de faebook etc., 

supravegherea în timpul desfășurării lecțiilor. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu 

responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul că se implică în problematicile şcolii. Au dovedit interes 

pentru a învăța cum să instaleze și să utilizeze aplicații. 

Această perioadă a ,,școlii de acasă” a creat și oportunități: 

• pentru cadrele didactice, numărul de întâlniri şi activităţi comune (ore de curs, cercuri pedagogice, 

evenimente online) a favorizat împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; provocarea 

imprevizibilului i-a ajutat să se descopere (dacă nu știau) cât de capabili sunt, cât de ușor învață și acceptă 

,,noul”; 

• participarea membrilor din familii la activităţile de învățare ale copiilor a trezit interesul unui 

număr mai mare de părinți pentru școală; disponibilitatea acestora de a învăța pentru ei, pentru copiii 

dumnealor.  

Unindu-se școala cu ,,acasă”, s-au unit oameni, au comunicat, au colaborat, s-au descoperit unii pe 

ceilalți. 
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ȘCOALA DE ACASA – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 
PLUTA ELENA-MADALINA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR”, 
 TARGU-JIU 

 
,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.’’ (I. Cant) 
 
 Peste tot în lume, sistemul de învățământ actual pare să fie învechit. Așa că este normal să ne gândim 

și la alte opțiuni și să le punem în balanță cu școala traditională. Odată ajuns în clasa, copilul este nevoit să 
se detașeze de individualitatea sa și să devină unul dintre elevi. La orice materie se cer aceleasi raspunsuri, 
aceleasi idei, uneori, chiar și aceleasi haine. Școala de acasă (homeschooling) este o altă metoda de predare 
și învățare. 

 Homeschooling-ul reprezinta o alternativă la „bandă rulantă” pe care sunt învățați copiii. Aceasta 
metodă nu este una utopică, așa cum s-ar crede. Hai sa privim avantajele și dezavantajele sale. 

Avantaje 
 Educația de acasă implică anumite libertăți. Copiii pot alege ce vor sa învețe, cât vor, când vor. 

Noțiunile de bază sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârstă anume, ci când se simte pregatit. Familia 
își poate educa copilul conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intra în contradicție 
cu acestea. 

 O alta libertate este cea fizică. Atât copiii, cât și părinții, nu mai sunt constrânși de orarul școlii și pot 
petrece mai mult timp împreună. Astfel, familia poate planifica în orice moment iesiri educative, poate 
schimba materia oricand etc. Nu numai că cei mici vor avea parte de o experienta noua de învatare, dar 
aceste abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea vieții de familie. 

Și, dacă tot vorbim de libertatea fizică, putem aborda și trezitul de dimineată. Nimănui nu ii place să 
se trezească „cu noaptea-n cap”, cu atât mai puțin copiilor. Școala de acasă le permite să doarmă relaxat, 
fără frica zilei urmatoare, fără teama că, din minut în minut, alarma de la ceas le va zângăni în cap. 

 Homeschooling-ul mai ofera și o libertate emotională. Prejudecati, copii agresivi, competitivitate, 
presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întâlnite pe holurile școlii. Stima de sine a copiilor scade, iar 
învățatul ocupa locul doi, în favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere social. Copiii care 
învață acasa nu mai au această nevoie de a fi inclusi, nu le mai este teama de ridicol și gândesc ce vor, nu 
ce li se impune. 

Dezavantaje 
 În ceea ce priveste școlarizarea de acasă, de obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, fie 

ele de timp, de bani, de emotii. 
 Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat sa înveți în afara școlii tradiționale. În 

primul rând, trebuie să știi care este programa școlară. Ce anume li se cere copiilor să învețe? Trebuie să îți 
faci loc în programul tău pentru a învăța și tu, la rândul tău. 

 În al doilea rând, părinții sunt plecați de dimineață până seara la serviciu, așa că faptul că poți să 
înveți „când vrei” este o chestiune limitată. Iar când un părinte singur decide sa își învețe copilul de acasă, 
lucrurile devin cu mult mai complicate. O soluție ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru înseamna 
că…Vei avea cheltuieli suplimentare. Bun, să zicem că nu apelezi la un meditator și nu ești singur în 
aventura de homeschooling. Tot va trebui ca unul dintre părinți să renunțe la serviciu. Astfel, veniturile 
familiei vor fi substanțial mai mici. Chiar daca manualele se găsesc în bibliotecile gratuite, cu un singur 
salariu tot va fi mai dificil. 

 Apoi, odata ce ai decis să rămâi cu micuțul tău acasă, trebuie sa conștientizezi că veți sta împreună 
cam toată ziua. Dacă ți se pare ca va fi obositor sau crezi ca nu te vei simți bine sa stai atâta timp cu cel 
mic, atunci școala de acasă nu e potrivită pentru tine. 

O alta problemă ar fi cea a socializării. Ai putea să mă contrazici – exista o mulțime de centre și 
cluburi de activități, unde copiii își pot face prieteni. Corect, însă, la școală, elevii stau mai mult de o 
ora/doua împreună. Experiențele prin care trec îi formează ca indivizi și îi apropie. 
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De asemenea, dacă ai un copil mai timid, nu este o decizie bună să îl reții acasă deoarece, în viitor, îi 
va fi greu să se integreze în vreo colectivitate. 

În România 
 Școala de acasă este un program contestat la noi în țară și poate fi posibil doar în cazurile medicale 

foarte serioase în care copilul nu se poate deplasa. 
Pentru cei care pur si simplu doresc să renunțe la sistemul tradițional, exista o „portiță”, în ceea ce 

privește reglementarea educației – „școala-umbrelă” din străinătate. 
„Școala-umbrelă” este o instituție particulară, care primeste înscrieri ale elevilor educație acasă contra 

unei taxe anuale. Copilul înscris la o „școală-umbrelă” este considerat de stat ca fiind școlarizat legal și 
poate fi oricand reintegrat în învățământul public sau privat, după o testare a cunoștințelor. În plus, acest 
tip de școli eliberează foi matricole și alte documente școlare necesare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie : 
  Nicolae Radu, Mihaela Singer - ,,Orientări noi în învăţământul românesc’; 
 Nicolae Oprescu - ,,Procesul de învăţământ’’. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE ȘI ÎNVĂȚAREA LA DISTANȚĂ 

 
PROFESOR: PODAR CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT 
 
Din perspectivă pedagogică, practicile dezvoltate de sistemele de educație afectate de suspendarea 

cursurilor cu elevii și studenții, se situează pe cel puțin două paliere diferite: învățarea online și învățarea 
la distanță, concepte pedagogice aparent sinonimice, dar care descriu practic modalități parțial comune de 
derulare a activităților cu elevii și studenții, aflați în școala de acasă. 

Cercetătorii din domeniul tehnologiei educaționale, mai ales cei din subdomeniul învățământului 
online și la distanță, au definit o serie de concepte de-a lungul anilor pentru a distinge între diferitele soluții 
care au fost dezvoltate și implementate: învățare la distanță, învățare distribuită, învățare mixtă (blended 
learning), învățare online, învățarea mobilă și altele. Cu toate acestea, înțelegerea diferențelor semnificative 
este puțin cunoscută practicienilor din domeniul educaţiei şi al designului instruirii. 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 
continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Această modalitate alternativă 
este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și experți în noi tehnologii 
comunicaționale. Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin 
trei zone pedagogice: învățarea online de calitate, predarea online și proiectarea instruirii online. Ceea ce 
știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a 
instruirii. 

Văzută de mulți elevi, dascăli, dar mai ales părinți în aceste zile, drept un panaceu pentru situația de 
criză cu care se confruntă întreaga lume, învățarea online are avantaje incontestabile, dar și dezavantaje. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând 
si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 
determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod 
independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. Învățarea online permite 
și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. 
Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o 
implicare emoțională redusă. Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiti tind să fie mai 
activi, inhibiția fiind mult diminuată, interacțiunea realizându-se și fără distractori din afară. Acest tip de 
învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină 
proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de 
link-uri externe, scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, liste 
bibliografice, link-uri către resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente de tip audio si 
video în clasa virtuală, sarcini individuale.  

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și 
profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a 
învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece 
conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora 
nu este facilitată de profesor. 

Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o anume pregătire în 
proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile informaționale. Dacă dezvoltarea unui 
proiect complet de curs online realizat corect poate dura luni întregi, învățarea online, dar ca parte a învățării 
la distanță dintr-un pachet de măsuri educaționale, este acceptată ca o soluție temporară pentru o problemă 
imediată. De aceea, nevoia de „a ajunge pur şi simplu online” este în contradicție directă cu timpul și efortul 
dedicat în mod normal dezvoltării unui curs de calitate. 

Cursurile online create în acest fel nu trebuie confundate cu soluții pe termen lung. În special, 
îngrijorător este faptul că în cazul învățării la distanță nu putem vorbi, din păcate, de accesibilitatea 
resurselor de învățare pentru toți elevii, din toate mediile rezidențiale. 
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Școala de acasă – un context impus de pandemia de coronavirus – se află indiscutabil sub amprenta 
pedagogică a învățării la distanță și nu a învățării online, cum în multe contexte publice de comunicare s-
au amestecat cele două concepte și implicit realități educaționale. 

Învățarea la distanță și la domiciliu pune invariabil o povară grea pe umerii părinţilor. Mulți dintre 
aceştia se luptă să îşi susțină copiii în noul lor mediu de învățare, adesea jonglând între supervizare, propria 
lor muncă și treburile casnice. Datorită închiderii școlilor, mulți copii și tineri pierd contactul social care 
este esențial pentru învățare și dezvoltare. Aplicațiile de comunicare online (de exemplu, WhatsApp, 
Mesenger) sunt utilizate pentru a asigura comunicarea între profesori și elevi, precum și între elevii / 
studenții din multe țări.  

Învățarea la distanță rămâne, din perspectivă pedagogică, o formă alternativă la învățarea tradițională, 
implementată în situații de urgență, formă care cuprinde în nucleul său învățarea online, alături de alte 
forme complementare de instruire. Designul universal pentru învățare ar trebui să se axeze pe proiectarea 
de medii de învățare flexibile, incluzive și centrate pe elev, pentru a permite accesul la materiale, activităţi 
şi sarcini de lucru pentru toţi elevii / studenţii în această perioadă grea pe care o traversăm cu toții, elevi, 
părinți, profesori, întreaga societate. 
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• Yuval Noah Harari, 21 de lectii pentru secolul XXI, Ed. Polirom, 2018 
• Gwang-Chol Chang, Satoko Yano, How are countries addressing the Covid-19 challenges in 

education? A snapshot of policy measures, 24 martie 2020, accesat: 31 martie 2020. 
https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the-covid-19-
challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/ 

• Stefania Giannini, Suzanne Grant Lewis, Three ways to plan for equity during the coronavirus 
school closures, 25 martie 2020, accesat: 31 martie 2020, 
https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/25/three-ways-to-plan-for-equity-during-the-
coronavirus-school-closures/ 

• Charles Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust, Aaron Bond, The Difference 
Between Emergency Remote Teaching and Online Learning, 27 martie 2020, accesat: 3 aprilie 2020, 
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-
learning 
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ȘCOALA ALTFEL! 

ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROFESOR POENARU SILVIA  
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 

CRAIOVA, DOLJ 
 
 Carantina ne-a prins pe toți așa cum ne-a prins: fără pregătire psihologică sau emoțională și 

cu multe alte neajunsuri. În această situație, indiferent de vârstă, statut social sau job, majoritatea 
oamenilor trăiesc și experimentează același lucru: prima carantină din viața lor 

Când am aflat vestea despre carantină, eram destul de stresată și nu doar din cauza situației legate de 
virus, dar și fiindcă eu, de obicei, îmi fac planuri din timp și îmi structurez activitatea destul de amănunțit. 
Iar de data aceasta a trebuit să o fac mult mai rapid, dat fiind faptul că în ziua următoare începea perioada 
propriu-zisă de carantină. 

# În prima zi de carantină, am fost anunțați că perioada în care urmează să stăm acasă o să primim 
regulat îndrumări ceea ce pentru mine a fost o ușurare, pentru că nu aveam stabilite niște scopuri concrete. 

#, Mi-am întocmit un plan de acțiune în care mi-am structurat activitatea pe zile, astfel încât să reușesc 
să ofer atenția necesară fiecărei clase. 

Cred că cel mai mare beneficiu al studiului individual este că nimeni nu te îngrădește sau presează să 
utilizezi o tehnică anumită pentru a învăța, la fel cum se întâmplă la școală, ci ești liber să-ți adaptezi întregul 
proces de învățare după propriile standarde, ceea ce pentru mine este într-adevăr eficient. De asemenea, am 
avut posibilitatea să includ în planul și meu și o serie de cărți pe care mi le-am propus să le citesc până la 
sfârșitul carantinei, dar și alte proiecte ce nu țin de școală și pe care le pot realiza de-acasă. 

Totuși, este mult mai complicat să transmiti anumite cunostinte fără explicațiile de rigoare fata in fata 
și durează mai mult timp decât 45 minute să studiezi o temă oarecare. În astfel de situații chiar înțelegi care 
este diferența dintre materialul prezentat de manualul școlar și cel expus de un profesor, mai ales prin faptul 
că limbajul utilizat la școală este mult mai accesibil pentru elevi. 

 În ceea ce privește programul unei lecții online, acesta este foarte asemănător unei ore obișnuite, 
începem cu verificarea temei sau discutii despre activitatile propuse, și aici ne oprim mai mult la întrebările 
pe care le avem, fiindcă tema propriu-zisă se transmite personal profesorului înainte de lecție. După, se 
trece la tema nouă și, în continuare, rezolvăm exerciții împreună în baza materialului studiat. Mă bucură 
faptul că elevii mei sunt destul de receptivi și tratează cu seriozitate orele online. În cadrul unei astfel de 
ore, sunt prezenți aproximativ 85 % dintre elevi. 

Cred că astfel de ore sunt necesare pentru această perioadă, mai ales pentru a reaminti elevului că 
autoinstruirea la domiciliu implică de fapt multă muncă și responsabilitate, dar sunt și benefice pentru a 
monitoriza activitatea elevilor și a răspunde la întrebările lor referitoare la materialul studiat individual. 
Este mai dificil de organizat decât o lecție tipică, deoarece nu se mai aplică principiul «ridică mâna când ai 
ceva de spus» sau simpla lipsă a contactului vizual împiedică stabilirea unei atmosfere liniștite de fiecare 
dată. 
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CHESTIONARE ONLINE UTILE CU GOOGLE FORMS 

 
PROF. POIATĂ LILIANA-DOMENIUL MECANICĂ,  

LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. M. ELIAS” SASCUT 
 
 Am creat propriile lecții pentru modulele de specialitate -domeniul mecanic, folosind pachetul de 

aplicații G Suite for education în care au fost create conturi de elev și profesori pentru școala noastră. A 
fost astfel posibilă eficientizarea procesului educațional prin gestionarea eficientă a timpului, asigurarea 
feedback-ului rapid pentru elevi, evaluarea sistematică prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau 
Sheets.  

 Pentru Modulul III –Automobile, la clasa a X-a, calificarea Mecanic auto, evaluarea temei ,,Sistemul 
de aprindere cu ruptor” este realizată utilizând Chestionarul din Google Forms. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJGIsTkcrBFpIAR8OgewFMiR8Hh5SnOI75lYyh5SSPXM
C2w/viewform 

 

 
Figura1.Captură ecran Flux Modul creat în Classroom 

 
 Google Forms din Classroom este foarte intuitiv și ușor de folosit.Odată deprinse funcțiile de bază, 

putem descoperi noi moduri de a crea chestionare pentru elevi, sub forma unor teste sau evaluări 
sumative.Sunt oferite mai multe opțiuni: selectarea unui tip predefinit de formular sau posibilitatea de a 
crea un formular nou. 

 Pentru a personaliza chestionarul, se pot oferi detalii care ni se par relevante, precum scopul acestuia, 
felul în care vrem ca elevii ce-l primesc să răspundă, unde pot aceștia lăsa feedback sau alte informații pe 
care considerăm utile pentru repondenții noștri întrebările. Adăugarea de întrebări se poate face în blocurile 
de conținut de sub titlu, unde avem opțiunea de a scrie o întrebare propriu-zisă, sau o putem importa dintr-
un alt material.Totodată, putem adăuga un desen sugestiv, la fel și modul în care alegem să ni să răspundă: 
printr-un răspuns scurt, un paragraf, sau prin alegerea unei variante de răspuns din cele predefinite de noi. 
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Fig. 2.Captură de ecran –inserare imagine 

 
Google oferă mai multe moduri în care dorim să distribuim chestionarul direct din Forms, prin 

copierea link-ului generat și diseminarea lui prin(email, Facebook, Whatsapp, Gmail etc.). 
Consider că gradul maxim de utilitate rezidă din faptul că generează automat o centralizare cu 

răspunsurile primite și informații statistice referitoare la răspunsurile primite la fiecare întrebare, ca rezumat 
sau individual, dar și opțiunea de a returna spre o nouă completare ăn cazul în care punctajul nu este cel 
dorit. 

 
Figura 3.Captură ecran-Vizualizare raport test 

 
 Pe măsură ce adăugăm alte întrebări, putem modifica oricând natura acesteia, acestea fiind salvate în 

Drive .De asemenea, avem posibilitatea de a selecta modul obligatoriu de a răspunde, modul aleatoriu de 
afișare a întrebărilor etc.În setări se oferă opțiunea primirii unei notificări de fiecare dată când avem un 
feedback, precum și alte funcții utile.  
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Figura 4.Captură Informații statistice referitoare la răspunsurile primite 

 
 Software-ul ține evidența răspunsurilor corecte și a numărului de încercări pentru a obține rezultatul 

corect. Acest lucru oferă profesorilor cel mai bun feedback cu privire la progresul real al elevilor înscriși la 
acest curs/modul. 

 Rezultatele modulelor de învățare sau ale cursurilor pot fi văzute în mai multe moduri. Există 
prezentări generale (raporturi) pentru fiecare grup și pentru fiecare elev, pentru o colecție de cursuri, pentru 
un singur curs sau pentru un singur modul. Se pot tipări sau exporta aceste vizualizări, pentru a le procesa 
într-un program de calcul tabelar precum Excel sau OpenOffice.  

 Profesorul poate monitoriza în orice moment performanțele elevilor, conform nivelului de dificultate 
abordat. Nivelul abilităților și cunoștințelor ale elevilor poate fi astfel, cuantificabil. 

Prin activităţile desfăşurate la clasă integrând tehnologia digitală prin intermediul platformei de 
învățare, ne propunem să dezvoltăm la elevi atitudini pozitive față de învăţare, creșterea stimei de sine, 
capacitatea de a acţiona şi rezolva problemele în mod responsabil, conștientizarea faptului că dezvoltarea 
personală/profesională este un proces de învăţare activă întreprins pentru ei înşişi. 
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 GRADINIȚA ON-LINE 

 
 PROF. INV. PREȘC. POP ALEXANDRINA, POPIȚAN ADRIANA 

 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT” CASUȚA CU POVEȘTI ”, 
BISTRIȚA  

 
Planificare săptămânală – Muzica – artă pentru suflet  
 
 Mesaj pentru părinți și copii:  
  
Bun găsit, dragi părinți și copii! Astăzi (luni), vă propunem sugestii de activități inspirate din lumea 

muzicii. Aceste experiențe cuprind activități pentru toată săptămână, permițându-ne să pornim într-o 
călătorie captivantă a notelor și instrumentelor muzicale. Avem încredere că împreună vom reuși să 
organizăm timpul eficient, astfel încât să îi sprijinim pe cei mici să rezolve sarcinile propuse. De asemenea, 
vă rugăm să împărtășiți cu noi ideile, modalitățile de desfășurare a altor activități la care v-ați gândit. Vă 
încurajăm să aveți un jurnal al săptămânii în care voi, cei mici, să vă țineți singuri o evidență a activităților 
desfășurate și o soluție pentru a nota atunci când ați rezolvat sarcina, durata acesteia, dacă a fost greu sau 
nu în a o rezolva și dacă v-au venit idei de alte activități. Nu uitați să completați calendarul pe care l-ați 
pregătit săptămâna trecuta! Vă mulțumim!  

  
Tema săptămânii  
Sugestii de învățare Sugestii practice pentru părinți  
Muzica – artă pentru suflet  
✓ Ascultați cântecul Glasul instrumentelor  
– https://www.youtube.com/watch?v=sArOO3Zafsg&app=desktop  
✓ Ascultați cântecul Instrumentele muzicale  
– https://www.youtube.com/watch?v=bp1V30ptkrU&app=desktop  
✓ Vizionați următorul video despre instrumentele muzicale  
https://www.youtube.com/watch?v=vhiDitdWUZU&app=desktop  
✓ Ascultați Cântecul gamei  
- https://www.youtube.com/watch?v=E5u1tuHvjxo  
✓ Desenați/pictați/modelați/lipiți în culori Gama DO.  
 
 Activitățile propuse nu sunt obligatorii, tocmai de aceea, în desfășurarea lor, vă încurajăm să folosiți 

materiale reciclabile, materiale din natură, materiale care implică costuri foarte mici sau chiar deloc. În 
acest fel va fi posibilă realizarea cu succes a activităților de către copii. 

 
 Confecționați un maracas! Puneți boabe de porumb/fasole/orez/pietricele într-o sticlă goală de 

plastic, apoi scuturați recipientul! Sunetul e asemeni instrumentului adevărat!  
✓ Creați alte instrumente cu ajutorul obiectelor pe care le aveți la îndemână.  
✓ Realizați din materiale pe care ale aveți la îndemână (frunze/flori/pietricele/nasturi/bețe/paie), 

instrumentul muzical preferat. 
 ✓ Creați un cântec, apoi interpretați-l în diferite moduri (veseli, somnoroși, supărați, în șoaptă)  
✓ Dacă aveți un instrument acasă, vă rugăm să exersați cântatul la instrumentul respectiv.  
✓ Exersați scrisul într-o tavă cu făină de porumb/grâu/griș. Scrieți numele instrumentelor pe care le 

cunoașteți.  
✓ Cântați cu Miruna cântecul Nenea DO-DO: Nenea DO-DO Rața RE Miau MI Floare FA Soarele 

SOL Laura LA Șarpele SI activităților de către copii.  
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 Dacă sugestiile noastre vă inspiră și copilul dumneavoastră preferă să aprofundeze altă temă, vă 
rugăm să îl încurajați, ba chiar vă rugăm să ne împărtășiți acest lucru.  

 Nenea DO-DO.  
✓ Muzica distractivă. Desenați, colorați și decupați trei cercuri roșii, trei triunghiuri galbene, trei 

pătrate albastre și. Așezați-le pe un rând, în ordinea în care doriți apoi cântați, imitând sunetul următoarelor 
instrumente și respectând legenda:  

 - Tobă (bum - bum)  
 - Pian (la-la)  
 - Vioară (diri-diri)  
  
 Muzică și mișcare. Păstrați șirul formelor geometrice realizat mai devreme și înlocuiți instrumentele 

muzicale cu mișcări.  
 - Batem din palme  
 - Pocnim din degete  
 - Sărim ca mingea  
 Scrieți numele notelor muzicale pe care le cunoașteți.  
✓ Împărtășiți celor dragi ce muzică vă place să ascultați.  
Activitate  
✓ Întâlnire on-line a cadrelor didactice; metodică 
 ✓ Discuții privind planificarea și desfășurarea activităților virtuale cu copiii și părinții;  
✓ Întocmirea planificării;  
✓ Pregătirea materialelor ce urmează a fi trimise on-line copiilor și părinților;  
✓ Distribuirea materialelor;  
✓ Studiu individual: Recomandări pentru lucrători privind prevenirea infecției cu noul Coronavirus 

(SARS – Cov - 2) în situația deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă;  
✓ Consiliere părinți și copii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
- https://www.youtube.com 
- Recomandări pentru lucrători privind prevenirea infecției cu noul Coronavirus (SARS – Cov - 2) 
- Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, Bucuresti; 1991. 
- Cerchez, N ; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura Spiru Haret, Iasi; 1994.  
- Jinga, Ioan; ,,Managementul învățământului’’, Editura Aldin, Bucuresti; 2001 
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 EDUCAȚIA ONLINE –AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
 POP ANDRA LORENA 

 
 Instaurarea stării de urgență în țara noastră, cauzată de pandemia cu coronavirus, a produs multe 

schimbări în viața tuturor. Odată cu închiderea școlilor, profesorii au fost nevoiți să mute educația în mediul 
on-line, folosindu-se de diferite platforme digitale pentru a putea comunica cu elevii și pentru a-și putea 
desfășura lecțiile. 

Zoom, Microsoft Teams, Google, WhatsApp sau Skype au fost cele mai utilizate platforme pentru 
comunicarea între elevi şi profesori. Fortați de situația în sine, atât profesorii, cât și elevii s-au adaptat cât 
se poate de repede la acest mediu nou de predare-învățare-evalure on-line, aceștia fiind determinați să 
găsească cât de repede resursele online disponibile necesare funcționării optime a actului educațional.  

 Au fost create platforme de comunicare pentru întâlnirile online ale cadrelor didactice, având ca scop 
organizarea programului, a transmiterii de informații precum și resursele și materialele necesare pentru 
îmbunătățirea lecțiilor. După acest prim pas, au fost create și grupurile online ale cadrelor didactice și ale 
elevilor, acolo unde fiecare elev a fost monitorizat și împreună cu părinții s-au făcut toate cele necesare 
pentru o învățare eficientă. 

 Așadar, această pandemie, ne-a pus în situația de a ne testa rezistența și capacitatea de adaptare la un 
alt stil de viață, total diferit de cel cu care eram obișnuiți. Referindu-ne la educație, au existat și excepții și 
nu toată lumea a fost pregătită pentru această noua formă a acesteia. Aici, facem referire la faptul că nu toți 
copiii au acces la telefoane, tablete, conexiune la internet, iar pe cealaltă parte, se adaugă și lipsa 
cunoștințelor tehnice din partea cadrelor didactice și a părinților. 

 Un aspect pozitiv al învățământului de acasă a fost că elevii au putut petrece mai mult timp alături 
de părinții lor, iar aceștia au văzut cât de multe se pot face acasă cu resursele și tehnologia pe care le avem 
cu toții la îndemână și pe care din păcate, cei mai mulți nu le folosesc în scopuri educative. Părinții au 
înțeles și susținut mai mult copilul, fiind implicați în mod direct și activ în viața de elev a acestuia. Copiii 
au înţeles motivul izolării, s-au adaptat şi s-au bucurat de timpul petrecut cu părinţii. Timpul petrecut online 
cu profesorii a fost diferit, în funcție de fiecare unitate de învățământ, însă lipsa interacțiunii cu colegii i-a 
lipsit cu adevărat fiecărui copil, indiferent de categoria de vârstă în care se află. 

 Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității noastre este comunicarea permanentă cu 
părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, am păstrat un dialog constant cu părinții, 
iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de 
energie și a fost vital să conștientizăm acest aspect și să integrăm instrumente care ne-au putut ajuta în 
realizarea unor sesiuni de succes. 

 Într-adevăr, acesta este viitorul, este era tehnologiei, era digitală, însă cred că ar trebui păstrat mereu 
un echilibru, chiar și în cazul acesta.Personal, prefer metoda tradițională a învățământului, și aștept 
momentul în care totul va reveni la normal, iar noi ne vom putea întâmpina copiii zâmbind, îmbrățișându-i 
și transmițându-le în mod direct toată dragostea noastră pentru ei.Școala nu înseamnă doar ore, înseamnă 
prietenie, alergare, recreere, gândire, joc, program bine stabilit, teme, învățatul în grup, păreri 
personale, așadar, lipsa contactului fizic, lipsa socializării reprezintă și ea un dezavantaj. 

 Trebuie să le lăsăm copiilor anii cei mai importanţi în aer liber, să se joace cât mai mult, pentru că 
jocul este o formă de a-ţi dezvolta creativitatea, de a fi echilibrat. 

Trebuie să avem grijă la cât timp petrec copiii în mediul real şi cât timp în mediul virtual.  
 Chiar dacă nu va putea fi recuperată toată interacțiunea fizică din clasă, și nu toate orele au putut fi 

organizate online, cadrele didactice înarmate cu motivație și răbdare au demonstrat că s-au adaptat repede 
cu această nouă formă a educației. 

 Prin urmare, noua formă de educație, ne-a provocat la schimbare, ne-a provocat să avem curajul să 
exploram noi moduri de învățare. Metoda clasică a predării, învățării și evaluarii a putut fi înlocuită cu 
mijloace mai atractive pentru elevi, însă nu cred că procesul de învățare ar putea să se desfășoare 
exclusiv online.  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 
ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROFESOR: POP CATALIN-IOAN 

ȘCOALA GIMNAZIALA COJCONA, JUD. CLUJ 
 
Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe 

care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezintă punctul 
de plecare în toate deciziile luate în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin. Cu 
cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce 
ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune. 

Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui 
copil. Construirea unui parteneriat educativ în comunitatea în care creşte, se dezvoltă şi este educat copilul 
constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Se recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu 
mai pot fi realizate decât în comunitatea de opţiune dintre mediile responsabile: familie-şcoală-societate. 
Din experienţă se trage concluzia următoare: colaborarea familie-şcoală-societate este benefică şi cu 
rezultate deosebite atât pentru implicarea părinţilor dar şi pentru membrii comunităţii. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 
care se poate extinde mai multe săptămâni, noi, profesorii din România suntem acum provocați să ne 
adaptam rapid și să transmitem un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și 
cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, 
mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Pentru a crea 
niște obiceiuri de succes, conducerea școlii a trebuit să coordoneze organizarea școlii online și 
profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate în 
prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare 
pentru noi, profesorii. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și 
nu toate orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început deja să aplice 
aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul 
unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. 

Cum mi-am organizat concret viața școlară online? 
După ce elevii s-au obișnuit cu acest timp de școală online, am introdus și lucrat cu Google 

Classroom. De ce am ales aceasta aplicație? 
1. Am putut incarca lectiile online, video ajutator si link-uri utile pentru elevi. 
2. Copiii văd materialele publicate de mine și pot încărca temele în diferite formate. 
3. Le pot corecta temele, iar ei văd toate recomandările mele. 
4. Avem și o secțiune de chat unde putem discuta. 
Google Classroom a fost unealta principala pentru scoala online, scoala de acasa, dar am lucrat 

in paralel cu grupuri de whatsapp ale claselor, am creat un grup de facebook unde postam in paralel 
temele si consider ca ne-am descurcat destul de bine avand in vedere situatia neasteptata cu care ne-
am confruntat (si foarte posibil sa ne mai confruntam). 

Faptul că am stat acum acasă și ceea ce am vorbit despre părinți și rolul lor, demonstreză că implicarea 
este necesară pe tot parcursul procesului de studii, iar profesorul trebuie să-și regândească atât rolul, el nu 
mai este deja o persoană care vine în față și livrează o anumită informație, pentru că elevul o poate găsi de 
sinestătător pe internet. Rolul său este ca el să devină mentor și să-i ofere asistență fiecărui elev în dependeță 
de aptitudinile care le are, prin dezvoltarea competențelor digitale ale sale. În momentul în care avem 
profesori care nu cunosc anumite instrumente sau au frică de a vorbi în fața unei camere, însă aceasta este 
una dintre cele mai iubite și îndrăgite metode de predare în rândul elevilor, demonstrează că am putea să 
pierdem foarte mulți profesori și încrederea în sistemul educațional dacă nu ne mișcăm și nu facem această 
adaptare la cerințele care se impun și la realitățile pe care le văd inclusiv elevii în procesul dat. Până la 
urmă, tot ce se face este ca să oferim maximă informație și analiză ca un elev să poate ieși cu anumite 
competențe din școală. 

In concluzie, este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue 
să reprezinte pentru elev o resursă de siguranță și de continuitate. 

 

856



 
GRADINIȚA ON-LINE 

 
 PROFESOR INVAȚAMINT PREȘCOLAR: POP CRISTINA 

 GRĂDINIȚA P.P. NR.2 SÂNTANA/ARAD 
 
 Peste gradinițe s-a așternut liniștea. Copii nu mai merg la grădiniță, vine grădinița la copii.Activitățile 

se desfășoară online, o provocare pentru educatoare, datorită faptului că activitățile trebuie adaptate pentru 
a putea fi realizate acasă.Ne bazăm pe ajutorul părinților datorită vârstei copiilor. 

 In familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija fată de lucrurile încredințate. 
Educatoarea are rolul de a întari deprinderile dobândite, dar și de a forma deprinderi și comportamente noi, 
ea contribuie la dezvoltarea personalitații fiecărui copil. 

 Universul fiecarui copil este unic, pornind de la el ca individ (care este singular, doar gemenii pot fi 
identici), de la familia din care face parte, și ajungand la societatea careia ii apartine. Copilul obține rezultate 
bune și în funcție de modul în care parinții se implică în procesul de învățare, de aceea trebuie să existe o 
bună colaborare între grădiniță și familie. 

 Perioada preșcolarității este caracterizată de procese cognitive sugestive (gândirea, limbajul, atenția, 
imaginația, motivația), de joc, ca principală activitate și modalitate de cunoaștere și de dorința de a se 
descoperii pe sine și de a descoperii tot ce-l inconjoară. 

 Vin cu câteva exemple de activități pe care eu le-am propus părinților spre a le desfăsura împreună 
cu copii în această prioadă. 

Urme în lut  
Desfășurare: Lutul este un material natural și versatil pe care copiii îl pot folosi în mai multe feluri: 

pentru a-l modela, pentru a lăsa urme cu diverse obiecte (observarea relației cauză- efect), pentru a-l 
manipula și a explora textura lui, în felul acesta exersând motricitatea fină, iar elementele create pot fi 
păstrate pentru că se poate usca și întări. Pregătirea activității se poate face printr-o poveste pentru a stârni 
curiozitate (puteți să folosiți un personaj cunoscut de copil, să legați activitatea de o cărticică etc.): Tigrul 
își dorește să vadă urmele pe care le lasă elefantul în lut/ aluat, tu ce crezi? Sunt mai mari sau mai mici 
decât ale iepurașului? Hai să vedem, eu îmi doresc să las urme cu iepurașul, tu cu ce vrei sa lași urme? 
Puteți adăuga pe rând și alte animale/ obiecte pe care să le comparați cu cele deja existente.  

Materiale necesare: lut / plastilină /aluat, animăluțe 
De asemenea, dacă nu dispuneți de lut, puteți încerca o rețetă simplă de aluat, pe care îl puteți pregăti 

împreună cu copiii. Rețeta este următoarea: 3 măsuri de făină, o măsură de apă, 2 linguri de ulei, colorant 
alimentar (opțional). Amestecați ingredientele până când se transformă într-un aluat ușor de modelat. Puteți 
să mai adăugați făină dacă considerați că este nevoie. 

 Emoțiile tigrului (sau orice alt animal de pluș)  
Desfășurare: Discuțiile despre emoții îi ajută pe copii să își dezvolte socio-emoțională, să identifice 

stările prin care ei și ceilalți trec, situațiile care le declanșează și cum pot reacționa atunci când ei sau ceilalți 
experimentează diferite stări. Copiii sunt curioși și interesați atunci când personalizăm povestea sau 
activitatea cu un animăluț de pluș sau jucăria preferată. La grădiniță avem Tigrul care de multe ori ne citește, 
cântă cântecelele cu noi și chiar servește masa cu noi, astfel este personajul pe care noi l-am ales. De 
exemplu, le spunem că tigrul a pregatit un joc pentru ei. El are mai multe cartonașe cu fețe care arată emoții 
(fericit, trist, furios, surprins, speriat). Îi putem întreba motivul pentru care ei cred că tigrul se simte în acel 
fel. Îi invităm să imite emoția tigrului. Le putem pune la dispoziție oglinzi pentru a-și observa fața. Vorbim 
despre când suntem noi fericiți / triști, ne legam de situații recente pentru a face conexiuni, despre cum se 
schimba mimica feței atunci când suntem fericiți, triști, furioși etc. ( sprâncenele ridicate, colțurile gurii 
lăsate în jos, etc.). 

Materiale necesare: Animăluț de pluș / jucăria preferată, imagini care exprimă emoții 
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Sortare 
Desfășurare: Prin sortare, copiii înțeleg că unele obiecte pot fi la fel iar altele sunt diferite și că acestea 

pot să fie organizate în anumite grupuri. Noțiuni de bază precum sortarea este importantă pentru concepte 
matematice. Acest tip de activitate ajută la antrenarea gândirii logice. Astfel, elementele pregătite se pot 
transfera și sorta cu mâna sau cu alte obiecte ajutătoare, în funcție de anumite criterii pe care le puteți stabili 
împreună cu copiii. 

Materiale necesare: semințe de dovleac, boabe de fasole/ orez/ linte, boluri/ eprubete / recipiente. 

Grădinărit/ Udatul plantelor/ Gătit  
Desfășurare: Copiii pot fi implicați în toate activitățile de rutină care se întâmplă în casă zi de zi (gătit, 

udatul plantelor, curățenie) sau chiar și în cele de sezon cum este grădinăritul. Astfel de activități le crește 
micuților stima de sine, se simt utili și exersează atât motricitatea fină dar și cea grosieră. Pentru că le place 
să ajute invitația poate fi făcută în acest mod:Ce zici să gătim/ udăm plantele, facem curățenie? Vrei să mă 
ajuți? Vrei să amesteci/ să uzi plantele, să ștergi dulapul etc? Formularea trebuie să conțină o acțiune 
concretă pe care copilul să o recunoască și să știe ce are de făcut. De asemenea putem ajuta și la dezvoltarea 
gândirii critice și a rezolvării de probleme cu întrebări precum: De ce materiale avem nevoie? Care flori 
sunt uscate? Cu ce gătim/ udăm plantele/ ștergem dulapul?  

Materiale necesare: răsaduri pentru plantat, pământ, unelte pentru grădinărit. 
 
Ce obiect lipsește? 
Desfășurare: Obiectele pot sa fie alese împreună cu copiii sau sugerate, acestea se vor prezenta 

(denumire, funcția/ scopul obiectului etc.) și apoi se vor explica regulile acestui joc. După ce au observat 
atent obiectele, copilul poate închide ochii sau se poate întoarce cu spatele, astfel încat adultul să poată să 
sustragă unul dintre obiecte; copilul revine și observă ce lipsește. Îi puteți încuraja să le denumească pe 
toate și le puteți da indicii legate de culoare, mărime, funcție. Recomandăm și schimbul de roluri.  

Materiale necesare: 4 obiecte din diferite arii (puteți adăuga sau scădea numărul obiectelor în funcție 
de reacția copilului - dacă ghicește de fiecare dată puteți adăuga, dacă nu reușește să identifice obiectul care 
lipsește puteți folosi doar 3 obiecte) 

Cărticica preferată citită altfel  
Desfășurare: Vă recomandăm să folosiți un personaj intermediar care își dorește să citească copilului 

cum ar fi o jucărie, un animal de pluș pentru a-i capta atenția dar și pentru a nu crea confuzie în legătură cu 
faptul că adultul care îi spune povestea dintr-o dată citește cartea diferit și face greșeli pe care până atunci 
nu le-a făcut. Invitația poate suna în felul următor: Tigrul tocmai mi-a spus că vrea să îți citească o poveste. 
Hai să vedem ce carte alege. Woow, e chiar povestea care ție îți place mult! Hai să îl ascultăm! În timpul 
poveștii puteți înlocui numele personajelor sau schimba firul acțiunilor. După fiecare schimbare puteți 
întreba: Oare tigrul a spus bine povestea? Cum îl cheamă pe personaj? Așa îți amintești că se întâmpla?  

Materiale necesare: o carte cu o poveste pe care copilul o știe foarte bine, un animal de pluș. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
ȘCOALA DE AZI, ȘCOALA VIITORULUI 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: POP GABRIELA ANA 

GRADINIȚA CU P.P. ,,ION CREANGA” 
BAIA MARE, MARAMUREȘ 

 
În zilele noastre trebuie să fim cu toții de acord că nu se mai poate concepe un sistem de învățare 

bazat pe sintagma: ,,A învăța înseamnă doar a memora și a reproduce din memorie”; abordarea trebuie să 
fie variată, este vorba de o nouă școală care se construiește acum, diferită de cea tradițională. Școala altfel, 
școala de acasă, se referă la o altfel de educație, distinctă de cea care se știe de la grădiniță.  

Pe fondul pandemiei de coronavirus, grădinița de la grădiniță s-a mutat acasă; învățarea a continuat 
dincolo de granițele grădiniței instuționalizate, cu instrumente online, accesibile pentru cei mai mulți copii. 
Aici intervine responsabilitatea educatoarei, a copilului preșcolar și a părintelui deopotrivă. Pentru a 
desfășura împreună cu micii preșcolari activități și cursuri interactive, cadrele didactice găsesc idei 
ingenioase pe care le pun în aplicare pentru a găsi starea emoțională a copilului, dorința de a descoperi 
lucruri interesante, disponibilitatea de a fi angrenați în diferite activități formale și nonformale.  

Se pot sugera activități potrivite pentru ceea ce știu copiii și pot să facă, pentru ce pot descoperi 
singuri, în concordanță cu interesele fiecăruia, în funcție de materialele didactice pe care reușesc părinții să 
le procure pe timp de criză. Exemplu pentru ziua de luni: ,,Atelier de creție”- copiii pot crea modele de 
îmbrăcăminte pentru grădiniță, accesorii cum ar fi: măști de protecție, mănuși lavabile, ochelari, papuci de 
unică utilizare, șorțuri pentru servirea mesei sau alte obiecte utile, la alegerea lor. Tot la atelierul de creație 
pot desena, picta sau confecționa postere, afișe referitoare la cazuri posibil de întâlnit, informații despre..., 
măsuri pentru..., recomandări. Pentru zilele următoare le putem insufla teme precum: ,,Facem mișcare”, 
,,Bucătărim ca românii”, ,,În ton cu moda”, ,,Prezentăm știrile”, ,,În lumea științei și imaginației”, 
,,Împreună cu familia mea” sau alte teme de interes pentru copii, și/ sau la alegerea lor.  

Pentru a face progrese și pentru a creea rutine, obiceiuri de succes, copiii vor fi încurajați, ajutați, 
îndrumați, stimulați să învețe singuri, să lucreze și să creeze independent. În acest context, dascălii vor 
necesita mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare. Este adevărat că nu se poate 
recupera întru totul interacțiunea socială din grupa fizică și nu toate activitățile se pot organiza online, dar 
din exemplele de bune practici din această perioadă primite de la copii, putem să spunem că procesul de 
învățare online este mai anevoios dar este fezabil, captivant, motivant și se poate realiza cu răbdare și tact. 

Părinții vor fi informați din timp despre programul săptămânal stabilit, modul de derulare al 
activităților, tema săptămânală abordată și intervalul orar în care copiii vor accesa întâlnirile online. Părinții 
au rolul de a pregăti copiii pentru acest program, de a le asigura echipamentele necesare și de a sprijini 
educatoarea în organizarea activităților de realizat pentru fiecare copil în parte.  

Este bine știut faptul că nu toți copiii beneficiază de un telefon sau tabletă astfel încât să poată 
participa la aceste întâlniri online; unii trebuie să împartă telefonul sau tableta cu ceilalți frați sau cu părinții 
în cazul în care și aceștia lucrează de acasă. Educatoarele și dascălii în general se gândesc mereu la aceste 
cazuri și lucrează în particular telefonic sau pe wathsapp atunci când timpul fizic le permite acest lucru. 
Copiii parcurg săptămânal temele sugerate, apoi trimit poze sau filmulețe cu activitățile derulate pentru a fi 
apreciați de colegi și educatoare, pentru a împărtăși experiențele de învățare cu toți colegii prezenți. 

În urma acestor experiențe inedite atât pentru copiii cât și pentru profesori și părinți, copiii au fost cei 
mai fericiți pentru că au stat acasă cu părinții, cu frații mai mici sau mai mari, au realizat diferite activități 
împreună cu părinții, s-au bucurat din plin de tot timpul unei zile, și-au organizat ziua după bunul lor plac, 
s-au jucat inventând tot felul de jocuri recreative, de atenție, de perspicacitate, au creat diferite concursuri, 
au avut acces la televizor, calculator, telefon, tabletă mai mult timp decât în alte condiții. 

Suntem conștienți că acesta este viitorul: noua tehnologie digitală, însă trebuie bine dozată ca timp și 
spațiu deoarece este necesar să ne gândim și la importanța creativității, la păstrarea unor valori cu care 
copilul trebuie să crească, pentru că în viitor o să ne dăm seama că ,,ceea ce am sădit, aceea recoltăm!”. 
Copiii ar trebui să se joace cât mai mult în aer liber, pentru că jocul este o formă de a-ți dezvolta 
creativitatea, de a fi echilibrat, de a fi pozitiv. 
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Copiilor le este foarte dor de colegi, de grupă, de jucării, de doamna educatoare, de rutina zilnică, le 
lipsește interacțiunea și energia din colectivitate. Oricum va arăta școala viitorului, și de oricâtă tehnologie 
am dispune, furnizorii de educație vor trebui să țină cont de nevoia umană de dialog, de interacțiunile 
sociale atât de necesare și indispensabile. Ne vom adapta cu siguranță în timp, pentru că trăim într-o lume 
ce mereu se perfecționează, mereu se transformă, iar noi oamenii suntem adaptabili condițiilor existente. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 

 
PROF.INV.PREȘCOLAR: SOUCA BIANCA 

 PROF.INV.PREȘCOLAR: POP LIOARA 
GRADINIȚA CU P.P. FLOARE DE IRIS 

 CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ 
 
 Dincolo de gravitatea contextului, care presupune „distanțare socială” și care afectează, implicit, 

relațiile interpersonale, în această perioadă putem petrece momente de calitate cu copiii noștri, ce reprezintă 
totodată modalități de comunicare și înțelegere mai profundă a comportamentelor și nevoilor acestora, de 
conectare intrafamilială. Cu siguranță, în acest nou context pot exista și oportunități de dezvoltare a unor 
competențe și abilități, începând cu cele cognitive și reglatorii (ce ţin de rezolvarea de probleme, reglarea 
emoţională sau cultivarea unor interese, de dezvoltare a unor calități ale voinței, a curiozității și a căutărilor 
creative), până la cele ce ţin de motricitate și autonomie personală, oferindu-le copiilor și tinerilor 
experiențe utile și instructive diverse, practice, în contextul învățării intergeneraționale în familie. Intervalul 
11 – 15 mai 2020 ar fi fost dedicat, în condiții normale, programului național de activități extrașcolare 
,,Școala altfel”. Astfel, acest inventar de sugestii și argumente pe care le punem la dispoziția copiilor și 
părinților oferă alternative de petrecere a timpului liber și de relaționare în familie, dar, în același timp, 
activitățile propuse optimizează dezvoltarea cognitivă, sprijină procesul de exprimare și autoreglare 
emoțională sau de dezvoltare a abilităților de viață independentă, de autonomie personală și 
responsabilizare a copiilor. De asemenea, implicarea directă a copiilor în astfel de activități este o 
modalitate optimă de a-i distrage de la utilizarea excesivă a calculatorului sau a telefonului mobil, mai ales 
într-o situație excepțională, așa cum este cea pe care o traversăm. Așadar, suntem convinși că veți petrece 
momente deosebit de agreabile în familie, împreună cu copiii, iar sugestiile pe care vi le punem la dispoziție 
se vor transforma în activități utile și plăcute de învățare experiențială! Toate activitățile planificate, au 
rolul de a transmite experiența adulților către copii, încurajând comunicarea, oferind adulților oportunitatea 
de a-i cunoaște mai bine și de a-i învăța lucruri noi prin abordări inedite. Este important să avem rădbare și 
deschidere pentru învățarea împreună. 

În urma unei analize de nevoi, am hotărât să desfășurăm diverse activități prin care să venim în 
întâmpinarea dorințelor și nevoilor de cunoaștere ale preșcolarilor.  

 
OBIECTIVE CADRU:  
• Stimularea curiozității privind explicarea și înţelegerea lumii încojurătoare; 
• Dezvoltarea capacitaţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea 

capacitaţii de investigare a acestuia; 
• Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie, care definesc portretul spiritual al 

poporului român; 
• Cunoaşterea și respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilitaţii de a intra în 

relaţie cu ceilalţi; 
• Realizarea unor corespondențe între diferite elemente de limbaj plastic și forme, obiecte din mediul 

înconjurător (natură, artă și viață socială); 
 
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 
• Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum şi interdependenţa 

dintre ele; 
• Să cunoască elemente ale mediului social și cultural, poziţionând elementul uman ca parte 

integrantă a mediului; 
• Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de 

securitate personală; 
• Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre și zonei în care locuieşte (elemente 

de relief, obiective socio-culturale, istorice, religioase); 
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• Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate; 
 
REZULTATE AȘTEPTATE: 
• Implicarea părinţilor în activitaţile desfaşurate, suţinerea si încurajarea copiilor; 
• Stimularea copiilor pentru a cerceta diferite teme ale activitaţilor derulate în cadrul acestui proiect;  
• Încurajarea copiilor în a se exprima liber, şi a-şi manifesta comportamente pozitive, în mediul 

familial, cât şi în cel social (comunitate); 
 
RESURSE UMANE:  
• preșcolarii grupei mijlocii Albinuțe 
• educatoarele grupei 
• părinţii copiilor 
 
RESURSE MATERIALE: 
• cutii de carton 
• creioane colorate, pensule, acuarele 
• baloane, borcan, oțet, lumânare 
• calculator/telefon cu internet 
• cretă, elastic, coardă 
 
GRUP ȚINTĂ: 
• Preșcolarii grupei Mijlocii, Grădinița cu P.P ”Floare de Iris”, Cluj-Napoca 
 
DURATA: 
• 11-15 mai 2020 
 
METODE/TEHNICI DE LUCRU:  
• Tururi virtuale la muzeul Antipa și orașul Bordeaux 
• Vizită online la Gradina Zoologică din Ungaria 
• Activități demonstrative-experimente 
• Jocuri și activități recreative 
 
TEHNICI DE MONITORIZARE: 
• înregistrare video 
• fotografii 
• consemnări în grupul de facebook al grupei 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 
 

Nr. 
crt 

Data  Tema activităţii Tipul  Obiective vizate Responsabili  Evaluare  

1. Luni 
 
11mai 
2020 

”Ziua Familiei” 
 

Activitati 
casnice și de 
descoperire a 
relațiilor de 
rudenie 

- să extragă dintr-o cutie 
sarcini casnice 
-să ducă la îndeplinire 
sarcinile extrase 
- să realizeze împreuna cu 
părinții arborele genealogic al 
familiei 

Părinţi 
Educatoare 

- observarea 
comportamentului 
verbal şi nonverbal 
al copiilor în 
timpul activității; 

2. Marţi  
 
12 mai 
2020 
 

”Ziua Culorilor” Activități 
artístico-
plastice 

-să poarte un obiect de 
îmbrăcăminte galben 
-să mănânce un fruct/legumă 
galben/galbenă 
-să realizeze pe un tricou, prin 
tehnica amprentării, o albinuță 

Educatoare 
Părinţi 
 

- observarea 
comportamentului 
verbal şi nonverbal 
al copiilor ; 

3. Miercuri 
 
13 mai 
2020 

”Ziua 
Experimentelor” 

Activități 
experimentale 

-să realizeze experimentele 
propuse, cu ajutorul părintelui 
-să-și dezvolte spiritul de 
observare și investigare, 
capacitatea de a înţelege 
esenţa obiectelor şi 
fenomenelor 

Educatoare 
Parinți 

- observarea 
comportamentului 
verbal şi nonverbal 
al copiilor în 
timpul 
experimentelor; 
 

4. Joi  
 
14 mai 
2020 
 

”Ziua sportului”  
Activități 
sportive 
 
 
 
 
 

-să respecte regulile jocurilor 
de mișcare 
-să-și dezvolte abilități 
cognitive sociale :cooperare, 
apropierea membrilor familiei 
și întărirea relațiilor 
-să execute mișcările cerute de 
fiecare joc de mișcare în parte 

Educatoare 
Părinți 
 

- observarea 
comportamentului 
verbal şi nonverbal 
al copiilor; 
-aprecieri verbale 
individuale ; 
 

5. Vineri 
 
15 mai 
2020 
 

”Călătorie în 
jurul lumii” 

Activități de 
descoperire a 
unor culturi 
prin 
efectuarea 
unor vizite 
virtuale 

-să realizeze un mic dejun 
tradițional românesc 
-să viziteze printr-un tur 
virtual Muzeul National de 
Istorie Naturala Grigore 
Antipa 
-să viziteze printr-un tur 
virtual orașul Bordeaux din 
Franța 
-să realizeze o rețetă din 
Franța, după modelul dat de 
educatoare 
 

Educatoare 
Parinți 

- observarea 
comportamentului 
verbal şi nonverbal 
al copiilor; 
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,,ŞCOALA DE ACASA’’ 

 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: POP SABINA 

 LICEUL SILVIC GURGHIU 

 JUDETUL MURES 

 
 Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 

cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite 

prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii 

deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților 

profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor 

tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, 

o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a 

pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. Deși 

trebuie spus că nu întotdeauna viteza și cantitatea sunt și garanți ai unui proces de calitate, totuși putem 

vorbi aici în primul rând ca despre un context prielnic pentru reflecție și adaptare permanentă. Putem porni 

în analizele care urmează de la constatarea unui fapt pozitiv: demersurile de realizare a activităților 

educative utilizând instrumente și resurse digitale nu constituie o noutate, pentru cei mai mulți profesori. 

La rândul său, MEC și instituțiile din subordine au promovat, în ultimele decenii, câteva inițiative și 

programe cu componentă digitală, începând cu programul Sistem Educațional Informatizat (SEI), acțiunea 

eTwinning, programe de formare a cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii și terminând cu 

încercările de constituire a unei baze de resurse educaționale deschise sau demersurile diferite proiecte. 

 Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 

perioada suspendării cursurilor. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât 

o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul 

pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de 

oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să 

reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 

identificarea celor cu probleme reale.  

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, 

acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este 

foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 

profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale 
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online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții 

săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, 

pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea 

autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi 

înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al 

publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea 

nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul 

online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună 

comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin 

întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau de trafic 

încărcat.Dar totuşi perioada de suspendare a întâlnirilor față-în-față oferă posibilitatea profesorilor și 

elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este esențial, pe elementele cu impact calitativ, 

pe capacități și competențe, mai degrabă decât pe conținuturi și pe elemente periferice.  

 ,, Şcoala de acasă’’ este o ,,Şcoală altfel’’, care ne-a antrenat pe toţi, profesori-elevi-părinţi, formând 

un tot unitar. Împreună reuşim să trecem peste această perioadă mai grea, muncind temeinic reuşim să 

obţinem rezultate deosebite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliografie:  

,,Şcoala online – Elemente pentru inovarea educaţiei’’, Petre Botnariu, Constantin Cucoş. 
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ȘCOALA DE ACASĂ, O PROVOCARE CAȘTIGATA! 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR POP DANA RODICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”,  
CLUJ – NAPOCA  

 
 Împreună cu cei 24 de elevi din clasa I C, „Clasa Comorilor”, am început anul școlar plini de avânt 

să descoperim în fiecare zi noi comori prin activitățile de învățare propuse. Fiecare zi petrecută la școală 
era un imbold nou de a zbura prin universul cunoașterii, precum zbor fluturii din floare-n floare, în 
descoperirea lucrurilor noi și importante pentru creșterea Comorilor.  

Pe neașteptate, în data de 11 martie 2020, zborul nostru a fost frânt, prea brusc, parcă prea dur pentru 
puterea noastră de înțelegere. Ne-am oprit cu toții din alergare și am încercat să găsim soluții, să nu ne 
lăsăm înfrânți, să luptăm, să câștigăm această provocare.  

La nivelul unității de învățământ, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Cluj-Napoca, s-a facilitat 
accesul la Office 365 Education (Teams) pentru toate clasele din școală. Chiar și pentru clasa I ? au întrebat 
părinții. O astfel de platformă e potrivită pentru elevii mai mari, nu pentru micii școlari. Cei mici NU POT, 
NU ȘTIU, NU VOR REUȘI să-și continue învățarea prin intermediul lecțiilor on-line. Așa a fost startul 
nostru în învățământul on-line.  

Ce poate să facă dascălul într-o astfel de situație? Să dea înapoi, să lase armele jos sau să lupte pentru 
motivarea părinților de a oferi sprijin și colaborare, de a fi parteneri în „Școala de Acasă”.  

După prima săptămână de întâlniri on-line, cu prezența elevilor destul de scăzută, am încercat să 
motivez părinții pentru a fi deschiși întâlnirilor on-line, prin intermediul platformei puse la dispoziția 
noastră. În acest scop am realizat următorul material pentru a înțelege mai profund rolul parteneriatului 
nostru și importanța implicării familiei, alături de copii în procesul învățării prin „Școala de Acasă”.  

 

 
 
 
 Școala de Acasă reprezintă parteneriatul dintre Școală și Familie ce urmărește să contribuie în 

continuare la formarea și dezvoltarea COPIILOR prin activități de predare, consolidare și aprofundare a 
cunoștințelor specifice școlarului, în conformitate cu Programa școlară.  

 Microsoft TEAMS facilitează realizarea legăturii între COPII și ȘCOALĂ, prin implicarea deosebit 
de importantă a FAMILIEI.  
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 Împreună contribuim la realizarea acestei legături prin: 
 
T – timp petrecut împreună 

E – entuziasm, emoție, empatie  

A – atenție, ascultare  

M – muncă susținută 

S – sacrificiu, sprijin, seriozitate  

 
 
 
 
 
 
 Părinții au înțeles mesajul trimis, au dat la o parte orice barieră, au acceptat provocarea de a le fi 

alături copiilor în continuarea zborului nostru spre cunoaștere, prin învățarea on-line. Au fost alături de noi 
la primele lecții on-line, ajutându-i pe copii să descopere uneltele și modalitatea de accesare a platformei, 
să închidă și să deschidă microfonul sau camera, să descopere materialele postate. Au participat cu mult 
interes la proiectele propuse, au postat poze, filmări video cu materialele realizate de copii. Au votat noi 
proiecte și au urmărit cu multă bucurie și împlinire evoluția copiilor pe parcursul „Școlii de Acasă”. Întreagă 
familie a fost parte importantă în „Povestea Clasei I”, interpretând diferite roluri: învățători, profesori, 
fotografi, cameramani, sufleori, psihologi, pictori, îngrijitori... Pentru tot sacrificiul lor le sunt 
recunoscătoare.  

 La sfârșitul clasei I ne-am atins toate obiectivele propuse. Împreună cu părinții am constatat că acești 
copii „ȘTIU, POT, REUȘESC”! Prin intermediul lecțiilor on-line s-au deprins să fie mai organizați, 
punctuali, atenți la cerințele și sfaturile date. Chiar dacă competențele digitale sunt în continuă dezvoltare, 
elevii clasei I au reușit să utilizeze platforma ca mijloc de 
comunicare și învățare, prin prezentările video realizate 
„Povestea mea”, „Orchestra de acasă” cu instrumente 
muzicale realizate cu ajutorul obiectelor din casă. 
Prezentarea unor rețete culinare simple realizate de copii 
și părinți în cadrul activității din „Școala Altfel de acasă” 
- „Să ne hrănim sănătos”, rezolvarea problemelor 
matematice compuse de elevi pentru elevi, dezlegarea 
unor ghicitori în cadrul proiectului „Ghici, ghicitoarea 
mea”, expoziția on-line „Primăvara văzută prin fereastra 
mea”.  

 Departe unii de alții, dar aproape prin activitățile 
on-line, cu dorul revederii în suflet, Clasa I a fost... o 
provocare câștigată.  

 

Dezvoltarea progresivă a 
competențelor micilor școlari într-o 

perioadă dificilă pentru noi toți. 
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EDUCAȚIA FĂRĂ FRONTIERE  

 ȘCOALA ALTFEL/ȘCOALA DE ACASĂ 
 

EDUCATOARE: DANIELA POPA 
GRĂDINIȚA P.N. NR.2 LOCALITATEA FÎRȚĂNEȘTI,  

JUDEȚUL GALAȚI 
 
„ Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” Burrhus Frederic 

Skinner 
Educația a fost asociată dintotdeauna cu școala, rolul acesteia fiind acela de a modela, pe temelia 

clădită de familie în cei șapte ani de acasă, omul frumos, curajos, temerar pe care și-l dorește orice părinte.  
Cine este „ motorul” școlii? Nu cred că răspunsul la această întrebare trebuie căutat prea mult. 

Bineînțeles că este cunoscut și se află, cel puțin, în aceste zile pe buzele tuturor: măria sa DASCĂLUL. 
Blamat de unii, iubit de alții nu face de multă vreme decât să se pună în slujba și sub „ stăpânirea” copilului. 
Căci, nu cred că altfel ar fi posibilă arta sau știința de a modela suflete, profesorul fiind un model fără de 
care educația nu ar mai fi ceea ce este. 

Problematica lumii contemporane și anume pandemia cauzată de noul virus, impune o distanță 
nedorită între componentele principale ale educației: copiii și cadrele didactice, o distanță care înlătură 
legătura ce se formează prin familiaritatea activităților desfășurate în me-diul școlar. Și aceasta nu este 
decât una dintre disfuncțiile întâmpinate în desfășurarea activi-tăților on-line. Între copii și dascăli se mai 
interpun și dificultățile de ordin tehnic: platforme care trebuie instalate și nu funcționează, precum și 
calculatoarele neperformante. Și parcă nu sunt de ajuns acestea, mai intervin și lipsuri de alt ordin: suportul 
pedagogic fiind limitat, activitățile de învățare nu sunt destul de eficiente, programul nefiind bine structurat 
produce sincope în învățare și interesul scăzut al unora dintre părinți frânează progresul copiilor. 

Școala și familia sunt două instituții care au nevoie una de alta. Tocmai de aceea, în acest moment 
dificil prin care trece societatea românească este nevoie de o colaborare cât mai produc-tivă și ca cele două 
să găsească calea de cooperare bazată pe încredere și respect reciproc, pe devotamentul față de copil și să 
creeze o relație deschisă, permeabilă, care să favorizeze schim-bul și comunicarea de idei. Părinților le 
revine misiunea însemnată în creșterea copiilor de a le asigura universul material, dar și mediul familial, 
afectiv și moral. 

De multe ori, părinții cred că este destul să le asigure copiilor nevoile primare ca cele de hrană, 
locuință sau îmbrăcăminte neglijând aspectul afectiv, zădărnicind în același timp dezvolta-rea 
simțământului de apartenență la un grup. Atmosfera familială trebuie să creeze încredere în forțele proprii, 
echilibru emoțional, cutezanță și în același timp spirit de cunoaștere și prin susți-nerea dascălilor să extindă 
acest climat și în mediul școlar. Nivelul de participare al părinților în existența școlară a copiilor lor 
influențează în mod pozitiv rezultatele școlare, cu cât familia este mai prezentă și conlucrează cu școala, cu 
atât notele copiilor sunt mai mari.  

În condițiile actuale, familia are mai mare nevoie de sprijinul profesorilor pentru a cu-noaște 
psihologia copilului lor și a modului în care trebuie să se comporte cu acesta.  

Școala de acasă este o continuare a activității pedagogice desfășurate în mediul institu-ționalizat. 
Acum, părintele trebuie să preia rolul pedagogului și să-i ofere model de compor-tament, susținere în 
dezvoltarea fizică, intelectuală, morală și estetică și să găsească căile și metodele cele mai potrivite pentru 
a motiva copilul să învețe.  

Dacă de multe ori dascălul își asumă și rol de părinte, acum familia înțelege deplin ce înseamnă să 
fie partener în educație, înțelege că asumarea obligațiilor și respectarea contractului educațional croiește 
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singura cale care conduce către succesul copiilor. Școala reprezintă a doua familie pentru copil, este locul 
unde socializează, construiește legături de prietenie, fabrică deprinderi, dobândește cunoștințe care să-l 
ajute în existența de adult. Familia devine în condiții de criză a doua școală asigurând copilului disciplină 
și susținere pedagogică și psihologică. 

Rolurile celor doi parteneri în educație s-au inversat, s-au întrepătruns și s-au concretizat într-un 
program comun de activități care se desfășoară de acasă în acest moment și care are cu siguranță și plusuri 
și minusuri.  

Parteneriatul real dintre școală și familie nu este cel care se găsește în documentele școlare, ci este 
chiar această conlucrare activă, este implicarea celor două părți dinamic, este bucuria de a vedea că munca 
depusă la școală dă roade, este tristețea că lipsește apropierea față de copii, este izbânda, este nereușita, este 
încercarea și rezultatul din care câștigătorul este COPILUL. 
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ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - ON-LINE 

 
PROF. POPA ELEONORA 

ȘCOALA GIMNAZIALA CRUȘEȚ, GORJ 
 
Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a sociatății umane, un nou mod de viaţă, calitativ 

superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu un 
impact economic şi social major. Permite accesul larg la informaţie al membrilor săi, un nou mod de lucru 
şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării economice şi a creşterii coeziunii sociale.  

Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai 
important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – 
un mediu de existenţă a omului. Aceasta se caracterizează prin predominanţa proceselor informaţionale 
bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiei care conduc implicit la reconceptualizarea şi reingineria 
sistemelor care oferă servicii şi produse de informare. 

Astazi, in invatamantul preuniversitar, este recunoscut rolul Internetului si (in particular, al) Web-
ului in predare, invatare si evaluare. In multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru indispensabil 
pentru toti implicați în educaței, atat in sala de clasa cat si in afara sa. Tehnologiile moderne ofera o gama 
larga de aplicatii, acestea reprezentand fundatia pentru un nou sistem de furnizare a educatiei si de 
construire a cunoasterii. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul clasic 
de a învăţa suferă transformări rapide şi profunde. Tot mai multe voci exprimă faptul că ne îndreptăm spre 
o revoluţie în educaţie; rolul actual al profesorului, acela de intermediar al cunoaşterii, îşi pierde mult din 
pregnanţă.  

Învăţatul este orientat către persoană, permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi 
instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de abilitate. 

Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învăţare. Web-
ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în baze de date, 
muzee, biblioteci online, etc.  

Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi interacţionează cu cercetători din teren, care 
pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor căutări. Profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot 
schimba resurse prin e-mail, chat şi video-conferinţe. Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în 
centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de artă, locuri pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea 
cunoaşte. Web-ul constituie totodată locul în care elevii îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi 
elevi sau profesori să le citească şi să le răspundă. 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către o 
instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se 
pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire 
de modalitatea clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului de curs).  

Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în care 
elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care procesul de 
predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi surse de cunoaştere. 

 
Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări şi analizele OECD la nivel global au arătat că 

utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la 
îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Cu toate acestea, mulţi dascăli, fie că preferă metodele clasice de 
predare, fie dintr-o reticenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea 
elevului cu ajutorul calculatorului, Internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Dezbaterile cu privire la predarea față în față versus predarea online (sau la distanță) au deja mai bine 
de două decenii în cadrul discuțiilor referitoare la eficiența educației în general. Fiecare tip de predare are 
susținătorii ei și, firește, avantaje și dezavantaje.  
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Numeroase cercetări întreprinse pentru a studia efectul utilizării multimedia în învăţare au arătat că 
anumite tipuri de media utilizate eficient prelungesc perioada de reţinere a cunoştinţelor. Combinarea mai 
multor tipuri de media într-un mod plăcut poate fi foarte eficientă, ducând la reamintirea în totalitate a 
întregului material. 

Dezavantajul este dat atât de costurile foarte ridicate necesare pentru crearea materialelor cu 
conţinuturi speciale (simulări, animaţii), cât şi de cunoştinţele specifice anumitor domenii. 

Indiferent de riscurile pe care le presupune sistemul educational on-line, trebuie 
respectate următoarele reguli: 
- să se urmărească în permanenţă atingerea obiectivelor propuse; 
- să se structureze conţinutul educaţional astfel încât acesta să devină accesibil pentru diverse niveluri 

de cunoaştere; 
- să conţină elemente care să orienteze elevul spre o instruire eficientă; 
- să stimuleze gândirea independentă; 
- să ofere situaţii didactice de autoevaluare. 
Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, 

utilizatorul putând hotărî singur, data şi ora la care se implică în activitatea de instruire. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI. 

INVITA UN MENTOR RSF LA CLASA TA ON-LINE 
  

PROF. GEOGRAFIE POPA ELISABETA LIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU” 

TURDA, JUD. CLUJ 
 
Sub egida ”Invită un mentor RSF la clasa ta on-line”, la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Turda 

s-a desfășurat Romanian Science Festival, o inițiativă care promovează studiul științelor în școlile din 
România. În cadrul acestui festival științific peste 12000 de persoane au participat la experimentele făcute 
de cei 350 de voluntari. 24 de mentori au organizat Webinarii RSFLive în fiecare marți și joi. Prin inițiativa 
“Invită un mentor RSF la clasa ta online” au fost susținute activități la 5 de clase din toate colțurile 
României. 

Activitatea s-a desfășurat în cadrul Romanian Science Festival și au participat elevi din clasele a V-a 
B și a VII-a A, coordonati de doamnele profesoare Rișcău Olga și Popa Elisabeta, spatiul de dezbatere fiind 
Platforma Microsoft Teams, pe care ne desfășurăm activitatea on-line. 

 Invitatul special al activității a fost studenta, Paula Gherghinescu masterandă în astrofizică la 
Universitatea Oxford, unde studiază evoluția stelelor din galaxia noastră.” Paula este o ”Lara Croft a 
astronomiei”, pregătită să explice misterele formării galaxiei noastre, Calea Lactee – elevii fiind conduși 
într-o adevărată expediție în spațiu și timp. 

În contextul desfășurării cursurilor on-line, am avut șansa de a pune în contact direct, elevii noștrii, 
cu un specialist în acest domeniu, iar pe parcursul a două ore, am dorit ca elevii să întâlnească un pasionat 
de domeniul științific, să inspire și motiveze elevii spre știinte, pentru a afla informații pe care nu le găsesc 
în programa școlară, a le lărgii orizontul științific. “Nu există copil fără pasiuni, ci doar încă nedescoperite, 
iar misiunea nostră de profesor e să îl ajutăm să își găsească drumul” spunea Dl Prof Bădescu Ovidiu într-
o postare după vizita unui mentor RSF la clasă. 

Pe parcursul a două ore, elevii au adresat întrebări mentorului legate de: Ce a fost înainte de Big-
Bang, Găurile Negre, Găurile Albe, Atmosfera planetelor din Sistemul Solar, Ce culoare are Universul, 
Universuri paralele, dacă acestea există?, etc... Elevii primind raspunsuri și explicații valoroase de la 
expertul invitat. 

Această inițiativă a reprezentat o reală sursă de motivare și inspirație pentru elevii școlii noastre spre 
studiu, având oprtunitatea de a discuta pe teme științifice cu cercetători tineri de prestigiu. Suntem bucuroși 
și motivați pentru că facem parte din cei 40 de profesori din toate colțurile țării, participanți la acest festival 
științific. 

Rămânem curioși, niciodată plictisiți! 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 

PROF. POPA ION 

COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA 

PROF. VULCAN ANA-MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA 
 

“Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea” Nelson Mandela 

 

Având în vedere situația actuală, elevii vor interacționa cu profesorii, cu diriginții și cu colegii de clasă 

on-line. Nimeni nu a fost pregătit pentru așa ceva, dar educația trebuie să continue în orice condiții și pentru 

o educație on-line de calitate trebuie găsite cele mai bune soluții. 

Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este specific 

fiecărei organiyării socile, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din punct de vedere 

intelectual, moral, artistic, fizic. 

Copilul este o ființă cu însușiri calitative diferite de cele ale adultului și are în mod legitim dreptul de 

a ocupa o poziție privilegiată și de a se bucura de un „tratament” specific. Sănătatea, dezvoltarea și educația 

copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor familiei Familia este cel mai adecvat mediu de structurare 

intelectuală, afectivă și volitivă a personalității copiilor, climatul și atmosfera familială devenind cadrul de 

ambianță materială, spirituală și afectivă în care se vor forma copiii. De aceea eventualele carențe materiale 

ale mediului și climatului familial, influențează în mod negativ dezvoltarea psihocomportamentală a copiilor. 

În prezent, familia ca unitate socială s-a modificat foarte mult atat la nivel structural, cât și la nivel atitudinal 

în sensul creșterii ratei divorțurilor și a tensiunilor și conflictelor intrafamiliale. Situația existentă pe plan 

familial se poate răsfrânge negativ asupra maturizării fizio-psihice, fiziologice și sociale a copiilor lăsând 

sechele în structura psihică și de personalitate a acestora. În familiile de astăzi, legăturile sunt mai puțin 

durabile, pe considerentul că oamenii nu mai acceptă să conviețuiască împreună dacă nu se înțeleg bine, nici 

măcar de dragul unui copil, față de care au anumite responsabilități. Familia este primul mediu în care copilul 

experimentează relații și el va dezvolta relații în afara acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a 

preluat de aici. De aceea un copil are nevoie de legături emoționale stabile, de sentimentul apartenenței 

necondiționate la un grup de persoane (în esență familia sa), de un mediu securizat care să-i permită 

experiențe normale de viață. Nimic nu este mai important deoarece copiii reprezintă cea mai mare resursă 

umană a unei culturi, ca atare viitorul lumii depinde de concepția pe care o au despre ei înșiși. Comunicarea 

cu copilul este un element esențial în viața de familie ori informarea și educarea părinților pentru o mai bună 
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comunicare cu proprii copii duce la prevenirea multor conflicte în viața de familie care uneori pot duce la 

situații ireversibile. Desprins din aceste idei școala a organizat cursuri și seminarii de educare a părinților 

pentru a înbunătăți viața copilului în familie prin “educarea” părinților, educație înțeleasă ca oferire de 

informații educaționale preventive și sprijin acordat pentru stabilirea unor relații pozitive în interiorul 

familiei. Prin organizarea acestor seminarii considerăm că mai multe familii vor folosii metode și procedee 

eficiente de educatie: Mai multă atenție pozitivă din partea părinților, mai multe aprecieri pozitive, mai multe 

recompense; Mai puține pedepse fizice atunci când copiii încalcă regulile și limitele; Alegerea conștientă a 

reacților față de posibilul coportament nedorit / inadmisibil al copiilor (sporirea alternativelor de negociere). 

Implicarea părinților în problemele școlii nu înseamnă numai plata unui sprijin material sau atenționarea în 

legatură cu problemele copiilor lor. Ea este mult mai mult. Se referă la construirea unor relații pozitive între 

familie și școală și la o unificare a sistemului de valori și cerințe relative la copil. Aceasta poate avea un efect 

benefic asupra elevilor atunci când aceștia văd profesorii colaborând și sfătuindu-se cu părinții și poate 

implica dezamorsarea unor probleme înainte ca acestea să devină necontrolabile. Părinți trebuie implicați 

permanent în activitatea școlii, nu numai atunci când se ivesc probleme. Majoritatea părinților, indiferent de 

nivelul lor cultural și social, pot da informații prețioase despre problemele, ritmurile de creștere, dorințele, 

așteptările, neâncrederile, pasiunile, etc. ale elevilor. Colaborarea și cooperarea părinților cu școala sunt 

eficiente și benefice ambilor factori dacă îndeplinesc condițiile unei comunicări eficiente și dacă țin seama 

și de dimensiunea sa umană. 

Concluzie: trebuie găsite resursele necesare pentru a păstra un echilibru între mediul virtual și 

activitățile participative, derulate în liniștea clasei, alături de cei foarte apropiați, continuând să cultivăm idea 

că aparținem ethosului școlar. 
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ŞCOALA MEA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR POPA MARIA LILIANA 

LICEUL TEORETIC TEIUS, JUD. ALBA 
 
 Cine şi-ar fi imaginat vreodată că vom ajunge să trăim vremuri în care uşile şcolilor se vor închide 

şi toţi, elevi şi cadre didactice, vom fi nevoiţi să stăm în case? Totuşi, acest lucru s-a întâmplat, iar noi am 
fost nevoiţi să ne supunem regulilor care să ne ferească de o eventuală îmbolnăvire cu virusul ce a cuprins 
treptat întreaga planetă. 

 În aceste condiţii şcoala s-a mutat acasă, în casa fiecăruia dintre noi. Cadrele didactice au fost nevoite 
să găsească urgent soluţii pentru a continua procesul de învăţare-evaluare. Pentru unii dintre noi, acest lucru 
a însemnat o adevărată provocare, confruntaţi fiind cu necunoaşterea, nepriceperea, ori teama de a păşi pe 
un teren necunoscut. Şi nu mă refer doar la profesori, ci şi la părinţi şi chiar la unii elevi. Copiii, în general, 
sunt deschişi şi dornici să folosească tehnologia, învaţă repede şi se descurcă mult mai bine decât unii adulţi. 
Principala condiţie este să aibă acces la ea! 

 Dacă până la vacanţa de primăvară şcoala on-line nu a fost obligatorie, fiind doar o recomandare de 
a ţine legătura cu elevii, după data de 21 aprilie fiecare dintre noi a fost obligat să găsească metode adecvate 
situaţiei specifice în care se afla. 

 În ceea ce mă priveşte, pot spune că am fost o norocoasă, lucrând la o şcoală din mediul urban şi 
având elevi care dispun de tehnologia necesară desfăşurării orelor on-line, că sunt cât de cât pricepută în 
ale tehnologiei. Până la vacanţă m-am folosit de grupul de facebook al clasei creat încă de când elevii mei 
au intrat pe porţile şcolii în clasa pregătitoare, ei fiind acum în clasa a doua. Am pus accent în perioada 
aceasta doar pe fixare şi consolidare, folosindu-mă de o serie de site-uri care ofereau teste on-line, de diferite 
filmuleţe de pe youtube puse la dispoziţie de colege inimoase, am creat fişe de lucru şi teme pe care elevii 
mei le-au rezolvat. Am fost conştientă că trebuie să exerseze scrisul de mână şi atunci le-am cerut ca unele 
teme să le rezolve pe caiet şi să-mi trimită pozele acestora, eu corectând şi oferind feedback individual.  

 Pe perioada vacanţei, dar şi înainte de vacanţă, am participat la o serie de cursuri şi webinarii pentru 
a învăţa să folosesc platformele de învăţare on-line, deja vorbindu-se de prelungirea stării de urgenţă, iar 
despre reîntoarcerea la şcoală nici nu putea fi vorba. Şcoala a creat conturi tuturor, profesori şi elevi, pe 
Google Classroom, însă părinţii şi elevii nu s-au descurcat toţi, considerând că e foarte greu să acceseze 
platforma. Am continuat căutările şi am decoperit platforma Kinderpedia. Am creat clasa, am invitat elevii 
şi părinţii şi, după vacanţă, am început cu adevărat şcoala on-line, ne-am revăzut cu toţii bucuroşi şi fericiţi 
că suntem mai aproape parcă unii de alţii. Mi-am achiziţionat o tablă magnetică, markere şi am luat cu mine 
buna-dispoziţie şi zâmbetul în fiecare dimineaţă când, de la ora 9, ne întâlneam în videoconferinţe pentru a 
învăţa şi pentru a sfârşi cu bine acest an şcolar atât de neobişnuit! Am continuat să le cer elevilor ca temele 
pentru acasă să le scrie în caiete şi să-mi trimită pozele acestora, le-am corectat pe fiecare în parte şi am 
oferit feedback individual, dar mai ales am continuat să le fiu alături, să-i încurajez şi să fac tot posibilul să 
le fie cât mai uşor şi să înţeleagă. Mi-a fost sau îmi este greu? Cu siguranţă ca da! Timpul pentru familie şi 
pentru mine s-a scurtat nemilos de mult, zile întregi şi chiar nopţi le-am alocat doar şcolii, elevilor, 
căutărilor, pregătirilor pentru a doua zi şi corectării temelor. 

 Situaţia dată a fost neobişnuită, şcoala online fiind doar o situaţie ,,de avarie”, însă absolut necesară. 
Am considerat şi consider că şcoala trebuia să continue, că învăţarea online a avut un rol foarte important, 
că anul şcolar trebuia să se încheie cumva. Ştiu că în ţară sunt elevi care n-au avut posibilitatea de a urma 
cursurile online, că mulţi profesori s-au confruntat cu situaţii deosebit de grele, uneori fără rezolvare, dar 
sunt convinsă că fiecare a găsit până la urmă o soluţie salvatoare. E adevărat însă că adevărata educaţie se 
face în sala de clasă, acolo unde copiii sunt obişnuiţi să lucreze pe echipe, să socializeze, să-şi dezvolte 
competenţele de comunicare, să poată fi corectată în timp util orice eroare sau neînţelegere.  

 Ar putea fi aduse o multitudine de argumente pro sau contra învăţării on-line. Am putea spune că ne-
am contrazis pe noi înşine cerându-le elevilor să petreacă acum timp îndelungat în faţa ecranelor, când le 
spuneam, nu cu mult timp în urmă, că aceasta le dăunează fizic şi psihic. Dar trebuie să recunoaştem că 
principiul continuităţii învăţării a primat, că a fost foarte important să continuăm să păstrăm relaţia şi 
comunitatea educaţională, să punem accent pe ancorarea afectivă, ajutându-i pe copii, dar şi pe noi, să ne 
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susţinem emoţional. Am pierdut comunitatea şcolară dintre pereţii şcolii cu toate tipurile de interacţiuni 
specifice, dar am câştigat mai multă autonomie pedagogică, desprinzându-ne de manual şi având curaj în 
faţa curriculumului, cu responsabilitate şi multă creativitate. Bineînţeles că nu se pot compara pierderile şi 
câştigurile din această perioadă de criză, dar cu siguranţă avem toţi ceva de învăţat.  

 Cu toate greutăţile întâmpinate, am mers înainte şi am continuat, răsplata cea mai de preţ fiind 
zâmbetele de fiecare dimineaţă ale copiilor, faptul că în fiecare zi mi-au mulţumit (şi ei, dar şi părinţii), mi-
au spus cât de mult mă iubesc şi ce dor le e de mine, inimioarele realizate din mânuţele lor făcându-mă să 
trec mai uşor peste toate, însoţindu-mă pâna în ziua următoare.  
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ACTIVITAȚI EXTRACURRICULARE IN MEDIUL ON LINE 

 
PROF. ÎNV. PR. POPA MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILIPESCU” BUZAU / JUD. BUZAU 
 
 Programul activităților extracuriculare urmarește implicarea școlarilor din clasele primare, a 

parinților a cadrelor didactice in activități care să răspundă intereselor si preocupărilor diverse ale copiilor, 
să pună in valoare talentele si capacitățile acestora in diferite domenii, stimulandu-se participarea lor la 
acțiuni variate, imbunătățirea competentelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale si 
nonverbale, nivelul creativității prin: procesul de invățare prin joc, participarea copilului la alegerea 
activităților și a jocurilor, organizarea adecvată a ambientului educativ, flexibilitatea strategiilor de predare-
invătare, stimularea si dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale si a relaționării. 

Prezint în continuare programul activităţilor educative „Şcoala altfel” – On line, desfășurat în 
perioada 30 martie- 03 aprilie 2020, Clasa a IV-a 

Tema I Stil de viață sănătos  
 Sarcini: 
1. Vizionează filmele din următoarele linkuri: 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk, 

https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E  
2. Completează un tabel. În prima coloană introduci numele alimentului, în coloana a 2-a introduci 

vitamina care se regăsește în aliment. 
3. Prepară o salată de fructe împreună cu membrii familiei.  
Evaluare: 
Completează portofoliul tău cu fișa cerută la sarcini. Fă o poză sau film, în timp ce prepari salata. 

Transmite portofoliul tău învățătorului tău, pe grupul de watsapp sau Adservio. 
 
Tema II Micul economist  
Sarcini: 
1. Vizionează filmele din următoarele linkuri: 
https://www.youtube.com/watch?v=1n2E9_7Qdgc 
https://www.youtube.com/watch?v=6vMfKhTnCUg 
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ 
2. Se apropie Sărbătorile Pascale. Ai un buget de 2000 de lei pentru cumpărături și donații. Scrie, pe 

o foaie de hârtie, ce cumpărături și ce donații te gândești să faci. Vei putea să faci și economii? 
Evaluare: 
Completează portofoliul tău cu fișa cerută la sarcini. Transmite portofoliul tău învățătorului tău, pe 

grupul de watsapp sau Adservio. 
Tema III Meserii îndrăgite 
Sarcini: 
1. Vizionează filmele din următoarele linkuri: 
Meseria de medic:  
https://www.youtube.com/watch?v=joSroWXqXV4&fbclid=IwAR0kbJWHsyjZ7XBkGpw-

5GBYTIyl6xdqTHUkGkuw9_Gbc5cEdjdRKZwQIAw 
 
Meseria de pompier: 
https://www.youtube.com/watch?v=26GMMbz5Rdc&fbclid=IwAR00MTEeDqE3q8dVFtTvFPYF

uQZz4gtovgIt8YJqFWaGzg8G70lBzM5Tkfc 
 
Meseria de pilot de avion:  
https://www.youtube.com/watch?v=_IYOuNcXBlg&fbclid=IwAR1-

1zIowb9Ym7h0V23EKe4MLIrwonQe43oYgfEBqhab_CGvy6e3BKdSh5w 
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Meseria de actor: 
https://www.youtube.com/watch?v=cxgb26CkI1U&fbclid=IwAR2Ag1a8J0fN0aHBJCZZXJhYRA

X6xtLLfh63zScXYcnGZAqRprvcP-Kouo4 
 
2. Comenteaza un aspect care ti-a atras atentia/ cu care esti în acord/ cu care esti în dezacord. 

Realizează o compunere cu titlul Meseria mea preferată 
Evaluare: 
Completează portofoliul tău cu fișa cerută la sarcini. Transmite portofoliul tău învățătorului tău, pe 

grupul de watsapp sau Adservio. 
Tema IV Să ne amintim de trecutul nostru 
Sarcini: 
1. Vizionează unul dintre filmele din următoarele linkuri: 
Dacii: https://www.youtube.com/watch?v=0-rJd68LqBQ 
Ștefan cel Mare: https://www.youtube.com/watch?v=-LASM5rfUTs 
Mihai Viteazul  
https://www.youtube.com/watch?v=PM37iJ7ymok&list=TLPQMjkwMzIwMjBuvtdB1o9ObQ&ind

ex=1 
2. Redă prin desen, una din scenele din filmul vizionat care te-au impresionat. 
Evaluare: 
Completează portofoliul tău cu desenul cerut la sarcini. Transmite portofoliul tău învățătorului tău, 

pe grupul de watsapp sau Adservio 
 
Tema V – Ne dorim un viitor curat! 
Sarcini: 
1. Vizionează unul dintre filmele din următoarele linkuri: 
https://youtu.be/GBz1RMmSlxA  

https://youtu.be/Ir2SLH5u61E  
2. Realizati un poster în care sa scrieti un mesaj ecologic pe care sa îl ilustrati. 
3. Scrieti o poezie/compunere/eseu cu tema “Ne dorim un viitor curat!” 
Evaluare: 
Completează portofoliul tău cu fișele cerute la sarcini. Transmite portofoliul tău învățătorului tău, pe 

grupul de watsapp sau Adservio 
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PANDEMIA SI CURSURILE ONLINE 

 
PROF. POPA RARES 

COLEGIUL “EMIL NEGRUȚIU” TURDA 
 
 Sistemul de învățămant clasic diferă în profinzime față de cursurile online. În urmă cu o jumătate de 

an, dacă ai fi spus cuiva că vei realiza activitatea didactică timp de trei-patru luni numai din fața 
calculatorului ai fi fost privit cu îndoială sau nu ai fi fost crezut. 

 Evenimentele din domeniul sanitar petrecute la mii de kilometri distanță, în extremitatea estică a 
continentului asiatic le-am prezentat elevilor în timpul demersului didactic în contextul parcurgerii 
anterioare, la clasa a XI-a, unitatea de învățare Hazarduri pe Terra, fără să mă gândesc ce efecte va avea 
respectivul fenomen asupra învățământului din România. 

 Izbucnirea epidemiei în sudul continentului european, amploarea acestuia și valul de români care se 
repatriau din fața pericolului, m-a determinat să iau în serios pericolul COVIT 19 și să întrevăd măsuri 
deosebite ale autoritatilor.  

 În data de 10 martie am primit confirmarea gravității situației. Școala se suspenda pe o perioadă finită 
de timp. Transformarea epidemiei în pandemie a schimbat paradigma iar introducerea Situației de urgență 
cu restricțiile aferente făcea imposibilă desfățurarea activității didactice normale.  

 Ministerul Educației și Cercetării a intervenit neconcludent, neavând o strategie clară asupra a ceeace 
se dorea să se facă cu elevii. Cursurile televizate prin sprijinul TVR au fost un prim pas spre rezolvarea 
problemei dar foarte timid. Aceste cursuri au fost doar parțial urmărite de elevii din anii terminali, în cazul 
personal elevii clasei a XII-a cu obțiune pentru a susține proba F, la alegere, la disciplina pe care o predau 
eu. 

 În primele zile de suspendare a școlii, în unitatea școlară unde profesez cei mai mulți diriginții au 
organizat rapid grupuri ale claselor pe WhatsApp la care profesorii claselor au început să lucreze cu elevii. 
O dificultate inițială a fost faptul că unii elevi ieșeau în scurt timp din grupurile respective, dar acest 
inconvenient a fost reglat în scurt timp. Deoarece ministerul nu a realizat norme clare, unele clase aveau 
grupuri pe Facebook, altele pe Classroom și introduceau o dficultate suplimentară. 

 Activitatea pe telefon s-a dovedit destul de dificilă și mare consumatoare de timp pentru mine mai 
ales la corectarea testelor de pregătire a Examenului de Bacalaureat. Rezolvarea testelor de către elevi era 
trimisă sub forma de poze ale lucrărilor care fie aveau o calitate redusă, fie erau întunecate încât abea 
distingeam rezolvarea etc. Simpla evaluare a unui test dura de două-trei ori mai mult decât la testele clasice 
iar dimensiunea ecranului crea dificultăți optice și ulterior migrene. 

 După scurt timp, conducerea unității școlare, pentru a realiza o activitate unitată atât profesorii cât și 
elevii, a solicitat desfășurarea activitații școlare pe o singură platformă educațională. 

 Adaptarea la noul context de activitate online a durat un timp relative scurt, astfel încât fiecare 
profesor beneficia de un spațiu organizat, pe clase cu posibilitatea de comunicare și interacționare eficienta 
cu elevii. Aceștia s-au mobilizat corespunzător și s-au arătat receptivi la noua situație de învățare. 
Posibilitatile de învățare-evaluare, dezvoltarea abilităților și deprinderilor specifice activității online sunt 
net în favoarea utilizării platformrlor educaționale. 

 Pentru clasele din anii terminali am continuat să folosesc platforma educatională chiar și după 
terminarea cursurilor, fiind de un real folos. 

Dintre inconvenientele acestui tip de activitate remarc imposibilitatea de participare sau cu foarte 
mare greutate a unor elevi din mediul rural unde nu există internet sau semnal corespunzător la telefonul 
mobil (un elev pentru a avea semnal la telefonul mobil trebuia să urce pe deal, în pășune), elevi care din 
pauperitate utilizau cartele telefonice preplătite care consumau rapid creditul și rămâneau fară posibilitatea 
de comunicare, testele online impun un timp de reacție ce pune în dificultate unii elevi, sunt de un grad de 
dificultate mai redus și nu pot aplica unele tipuri de itemi specifici disciplinei predate în special pentru 
examenul final, testele de antrenament trimise elevilor introduceau posibilitatea de utilizare a diferitelor 
surse de informare pentru rezolvarea subiectelor evaluarea fiind în acest caz viciată. 

Experiența profesională, cunoașterea personală și a evoluției achiziților pe parcursul anilor, nivelului 
de pregatire și conștinciozitatea elevilor m-au ajutat în obiectivitatea evaluărilor. 
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‘EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA!’ 
 

PROF. POPA ROXANA – ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 GALATI  

 
Anul acesta va fi cu siguranţă un an care va ramȃne ȋntipărit ȋn memoria elevilor și a cadrelor 

didactice, un an care a schimbat, poate, mentalităţi, vieţi, destine; un an care ne-a forţat să ne schimbăm, să 
fim mai toleranţi, să realizăm si să acceptăm faptul că trebuie să ne adaptăm cu rapiditate schimbărilor din 
mediul educaţional și nu numai.  

Pandemia anului 2020 a adus schimbări semnificative ȋn toate domeniile, dar, cu siguranţă, una dintre 
cele mai lovite sfere de activitate este aceea a educaţiei. Învăţămȃnul a suferit, poate, una dintre cele mai 
puternice lovituri din ultimii ani, avȃnd un impact semnificativ atȃt ȋn rȃndul cadrelor didactice, a elevilor, 
dar și a părinţilor. Toţi cei implicaţi ȋn actul educaţional au fost nevoiţi să se plieze rapid pe noile cerinţe și 
nevoi, astfel că ‘școala de acasă’ a devenit o altenernativă la educaţia tradiţională ȋn școli. Criza pe care o 
trăiește educaţia astăzi ne-a adus ȋntr-un moment de răscruce creȃnd oportunitatea utilizării rapide a 
resurselor online și i-a determinat pe profesori să găsească soluţii alternative de a comunica cu elevii și cu 
părinţii acestora. Este, poate, o conștientizare a ‘actorilor’ implicaţi ȋn educaţie a cât de multe lucruri 
interesante și atractive se pot face acasă cu resursele și tehnologia pe care le avem la îndemână, dar le 
folosim atât de puțin în scopuri de învățare.  

Pe langă accesul la tehnologie, un alt avantaj al ȋnvăţării de acasă il constituie o anumită libertate 
fizică. Atȃt copiii, cȃt și părinţii, nu mai sunt atȃt de constrȃnși de orarul școlii și pot petrece mai mult 
timp ȋmpreună. Cu siguranţă că școala online le-a permis elevilor să doarmă mai relaxat, fără frica zilei 
urmatoare și fără ca alarma de la ceas să sune ȋn fiecare dimineaţă. Cu toate acestea, ȋnvăţămȃntului ȋn 
online ii lipsește interacţiunea fizică cu copiii. Profesorul și elevul nu mai beneficiază de acel schimb de 
priviri, de emoţii, de cunoștinţe ca la școală. După părerea mea, acest schimb de trăiri și informaţii care are 
loc ȋn timpul orei, la școală, este esenţial ȋn actul educaţional și ajută la atingerea obiectivelor lecţiei mult 
mai rapid și eficient.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie online: 
https://jurnalul.antena3.ro/stiri/social/avantajele-si-dezavantajele-scolii-de-acasa-840738.html 
https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-profesori-

2/ 
http://www.itsybitsy.ro/scoala-de-acasa-avantaje-si-dezavantaje/ 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online  
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O ALTFEL DE SCOALA 

 

PIP POPA SANDA 

CSEI CRISTAL ORADEA 
 

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului, 

dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților 

și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, 

pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, cât 

și pentru părinți.  

Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii observă atracția 

copiilor față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele 

digitale, tocmai pentru a răspunde intereselor lor. 

În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și încep 

un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să 

socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și 

provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. 

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează 

perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și 

educație. 

Atunci când accesează un produs educațional online de pildă, copiii pot alege singuri sau îndrumaţi 

de către dascăli diferite secțiuni ale platformei respective. Prin jocuri ce completează perfect manualul sau 

auxiliarul, copiii pornind într-o călătorie virtuală prin lume, uimindu-se de câte lucruri minunate găsesc. 

Școala şi grădiniţa online sunt locurile care transformă dorința insistentă a copiilor de a se juca pe 

tabletă, pe calculator sau pe telefon, dintr-o problemă într-un avantaj. 

Astfel, prin joc și aproape fără să-și dea seama, copiii își vor antrena abilități importante precum 

memoria, atenția, gândirea logică, comunicarea și inteligența emoțională. Și nu numai. Vor exersa ce 

învață la școală şi grădiniţă, vor învăța lucruri noi și vor descoperi lumea înconjurătoare. 

 

 

Bibliografie 
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ȘCOALA ONLINE SAU ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF. ANCA POPESCU 

ȘCOALA GIMNAZIALA BASARAB I, CURTEA DE ARGEȘ 
 
Ultimele săptămâni au însemnat altceva în activitatea noastră de cadre didactice. Rupți de la catedră, 

aruncați din clasă pe plaja online-ului, vrând – nevrând a trebuit să facem ceva. La început am sperat că 
vom reveni repede, în clase. Pe măsură ce timpul trecea și veștile erau din ce în ce mai rele, a trebuit să 
acționăm. Și, ne-am reinventat. Am mobilizat resurse, știința în ale netului și lucrului din fața ecranului, am 
răscolit după materiale care să ne ajute pe noi și pe copii și am pornit! O adevărată încercare, se poate spune. 
Dar am strâns din dinți, răbdători și cu respect pentru meserie, conștiincioși, am demarat activitatea în 
online, cu timiditate la început, dar cu dorința de a face lucruri frumoase. 

Fără să existe presiuni din exterior, cum ar fi cele reprezentate de dovezi, rapoarte, pontaje, în calitate 
de profesor de geografie, încă din luna martie am desfășurat ore altfel. Jocuri, puzzle geografic, hărți mute, 
imagini și filmulețe tematice, toate au fost prinse în activități diferite față de cele de la clasă. Copiii curioși 
erau în lumea lor. Am recapitulat, fixat informații, căutat curiozități, am predat și am aflat lucruri noi. Am 
tot sperat că ne vom întoarce. După vacanță, făceam planuri pentru luna mai. Dar veștile erau tot mai 
proaste, așa că, atunci când s-a stabilit că școlile rămân închise, sentimentele au fost împărțite: rău pentru 
că nu puteam să ne întoarcem, să evaluăm, bine pentru că eram la adăpost. 

Altă cale nu aveam. Am mers înainte: am ales o platformă de lucru, am făcut conturi și ne-am lansat. 
La început platforma se bloca, copiii se deconectau, vedeam, auzeam “doamna, nu îmi merge microfonul”, 
“doamna, la mine nu se vede, e negru”, “doamna, pe mine nu mă lasă” etc.Pe internet, pe paginile de 
socializare, în acest timp, orele online au devenit subiect pentru haz de necaz. Platforma s-a upgradat, am 
lucrat tot mai bine. Zilele au trecut și a intervenit însă obligativitatea. Din acel moment, lucrurile nu au mai 
fost atât de vesele și destinse. Apăsarea prezenței, încorsetarea, numărat, calculat, raportat. Structura 
birocratică s-a strecurat în școala online. Este bine, rău? Probabil că în absența acestor documente și 
chestionări, o parte din corpul profesoral nu s-ar fi implicat. Poate că acesta a fost motivul pentru care a 
fost introdus controlul. La început, nu toți elevii intrau la activități, aș putea spune că erau mai mulți cei 
care fentau școala online decât elevii serioși care se conectau la lecții. 

Ce am aflat? Că se poate, că atunci când vrei, poți muta și munții. Că, oricât de multe obstacole 
întâmpini, nimic nu este imposibil. În ciuda greutăților, am realizat ore interesante, am aflat lucruri noi, am 
asociat o mulțime de metode, am deslușit mult mai ușor conținuturi cu sprijinul tehnologiei. Ne-am plimbat 
în lumea întreagă, am aflat curiozități despre state, fenomene, am analizat granițe, am căutat lucruri inedite, 
am studiat culturi și am făcut comparații. 

 La clasa a V-a, am discutat despre hidrosferă analizând imagini din întreaga lume, am observat 
impactul activităților antropice asupra apei. Am analizat importanța ghețarilor și consecințele topirii lor. 

La clasa a VI-a, studiul Franței a fost deschis de o incursiune în bucătărie, am gătit omletă 
franțuzească, am ascultat-o pe Edith Piaf și am citit despre parfumul franțuzesc. Studiul Greciei a fost 
precedat de dansuri tradiționale, am aflat despre Zorba grecul, iar la Spania despre Flamenco. Copiii au 
făcut comparații între dansuri și implicit am aflat informații interesante despre cultura țărilor. Italia ne-a 
întâmpinat cu gustoasa pizza, iar, grație celor aflate, am pus in practică, în bucătărie, o delicioasă rețetă de 
pizza. Copiii au realizat o reclamă care să îndemne la vizitarea Italiei. 

 Clasa a VII-a ne-a întâmpinat cu imagini ale continentului american, am studiat comerțul cu sclavi, 
pădurea amazoniană și despre populațiile băștinașe. Am cutreierat plajele braziliene și am vizitat și favelele 
pentru a afla despre viața celor care locuiesc în aceste cartiere sărace. 

Elevii clasei a VIII-a au studiat probleme legate de demografia României, au făcut comparații între 
diferite tipuri de sate, urmărind imagini, au căutat informații despre orașe din țara noastră și s-au jucat cu 
indicativele reședințelor de județ. Având în vedere anotimpul și ocupațiile tradiționale, am dorit să aflăm 
mai multe despre apicultură și viața stupului, astfel încât am întreprins o cercetare, teoretică, pe această, 
temă. 

Toate aceste informații au venit însoțite de materiale tematice prezentate copiilor și analizate 
împreună cu aceștia. 
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Analizând reacțiile copiilor, am constatat că lecțiile online nu sunt neatractive. Dimpotrivă, depinde 
de noi să ne orientăm activitatea, în așa fel încât să realizăm lecții interesante care să provoace curiozitatea, 
interesul, dorința de a citi, de a primi mai multe informații. 

Se poate intra în videoconferință pe platforme tematice, se pot organiza și desfășura activități pe 
grupuri organizate cu ajutorul aplicațiilor Whatsapp, Skype, se poate apela la înregistrări, filme tematice, 
teste, imagini. Manualele, auxiliarele, caietele, atlasul, harta rămân, în continuare, instrumente didactice 
necesare în activitatea didactică, putând fi folosite și pentru lecțiile online. 

Dezavantajele legate de disfuncționalități ale rețelei, oboseala, faptul că nu putem să ne întâlnim cu 
elevii noștri în sala fizică de clasă reprezintă doar un mic obstacol în calea lucrurilor frumoase cu care 
suntem datori să ne întâmpinăm elevii.  

Dragii mei, școala s-a mutat acasă. Și pentru că răspundem provocărilor, putem spune că este o 
experiență interesantă. Succes în activitatea desfășurată online! 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA!  

 

PROFESOR: POPESCU DANIELA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 POLOVRAGI, JUDETUL GORJ 
  

 In societatea actuală, abordarea învăţământului on-line ca modalitate alternativă sau complementară 

de a face educaţie porneşte de la asigurarea şi respectarea unor criterii de calitate în ce priveşte aspectele 

pedagogice, academice, administrative, tehnice. 

Conceptul pregătire pentru viaţă, care a constituit multă vreme un obiectiv major al sistemelor 

educative din întreaga lume, a devenit redundant în perspectiva deschisă de uriaşele transformări din 

societate datorate schimbărilor actuale, învăţământul la distanţă este la fel de eficient ca formele tradiţionale 

de educaţie, cu condiţia unei proiectări corespunzătoare si utilizarea unor mijloace tehnice care sa faca 

posibila realizarea lui. 

 Spre exemplu, la cererea Federaţiei Americane a Profesorilor şi Asociaţiei Naţionale pentru Educaţie, 

Institutul pentru Politici Educaţionale din Statele Unite a iniţiat o cercetare privind eficacitatea educaţiei 

on-line, care s-a dorit a fi o analiză a "ceea ce ne spun cercetările în domeniu şi ceea ce nu ne spun" (The 

Institute for Higher Education Policy. What’s the Difference? A Review of Contemporary Research on the 

Effectiveness of Distance Learning in Higher Education. 1999. [online] http://www.ihep.com, p. 6.). 

Raportul sugerează că multe dintre întrebările esenţiale despre modul în care se realizează predarea-

învăţarea la distanţă nu primesc răspuns. Este oare mai potrivită educaţia on-line pentru anumite obiecte de 

învăţământ decât pentru altele? Este mai potrivită pentru anumiţi elevi? Care sunt cauzele abandonului în 

cadrul cursurilor la distanţă? Sunt bibliotecile şi sursele de informare suficiente? Ce elemente sunt necesare 

pentru ca un elev să absolve cu succes un curs la distanţă şi cum pot fi evaluate acestea? Evaluarea elevilor 

în clasele la distanţă este diferită de evaluarea tradiţională? Problemele administrative afectează calitatea 

instruirii la distanţă? 

În general, se vorbeşte despre educaţie la distanţă atunci când profesorul şi elevii sunt separaţi prin 

distanţă fizică şi tehnologia (audio, video, reţele de calculatoare, material tipărit), îmbinată uneori cu 

comunicarea faţă în faţă, este folosită pentru instruire.  

Definim educaţia la distanţă ca o experienţă planificată de predare-învăţare, organizată de o instituţie 

ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de elevi în manieră 

proprie, fără a constrânge agenţii activităţii la coprezenţă sau sincronicitate. Medierea se realizează prin 

modalităţi diverse: tehnologii audio, video sau noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării. 
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Pentru ca predarea sa fie eficienta, se urmareste un plan tehnologic ce include măsuri de securitate, 

operaţional pentru a asigura atât standardele de calitate, cât şi integritatea şi validitatea informaţiilor si un 

nivel de încredere ridicat în sistemul de transmitere a informaţiilor, iar infrastructura programului de 

educaţie online este construită şi întreţinută printr-un sistem centralizat.  

Se elaboreaza ghiduri privind standardele minimale folosite pentru dezvoltarea, designul şi 

distribuirea cursurilor, în timp ce rezultatele vizate (şi nu disponibilitatea unei anume metode) determină 

tehnologia folosită pentru a distribui conţinuturile.  

Materialele pentru instruire sunt revizuite periodic, iar orele sunt proiectate astfel încât să implice 

elevii în analiză, sinteză şi evaluare de conţinut, ca parte a solicitărilor programului instructiv-educativ.  

In procesul de predare/învăţare se urmareste interacţiunea elevului cu scoala şi cu alţi colegi, fiind o 

caracteristică esenţială, facilitată printr-o varietate de moduri.  

Feedback-ul la temele realizate şi la întrebările acestora este constructiv şi furnizat la timp, iar elevii 

sunt familiarizaţi cu metode eficiente de cercetare.  

Înaintea începerii unui program de invatare on-line, se determină dacă elevii sunt suficient motivaţi 

pentru a învăţa astfel şi au acces la minimum de tehnologie prevăzută ca necesară pentru interacţiuni, 

furnizandu-le informaţii suplimentare privind obiectivele, conceptele şi ideile principale, iar rezultatele 

aşteptate la finalul fiecărui modul sunt exprimate clar, în scris, au acces la resurse suficiente (pot include o 

bibliotecă virtuală, accesibilă prin Internet), elevii si profesorii stabilesc de comun acord expectaţiile 

privind termenele de predare a temelor asa incat invatarea sa fie eficienta si sa contribuie la deplina 

dezvoltare cognitiva a scolarului. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
 PROF. PTR. INVAȚ. PREȘC.: POPESCU LIDIA 

 GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 9 SATU MARE 
 
 Copilăria și mai ales perioada preșcolară, se caracterizează prin familiarizarea cu normele de 

conduită, prin implicarea copiilor în activități de socializare, prin legarea de noi prietenii, apropiere afectivă 
fața de educatoare, de alți copii. Toate acestea s-au oprit odată cu apariția noiului virus care ne-a 
înspăimântat și care si-a pus amprenta asupra viețilelor noastre. Bucuria revederii prin îmbrățișarea cu 
afecțuine a copiilor, joaca cu prietenii cu colegii a luat sfârșit. Tot ce am învățat în anii de când sunt dascal, 
și nu sunt chiar puțini, metodele, strategiile de predare, evaluare, consolidare s-au schimbat brusc, făra a 
avea timp să mă pregătesc. 

 Cu teama de necunoscut, de ce va urma, am încetat a mai veni la grupă unde ne-ar fi așteptat 
minunații copilași, am început pregătire pentru ,,Școala de acasa ,,. Dacă până acum activitatea educațională 
am desfășurat-o cu întraga grupă sau pe grupuri mici, alternând metodele tradiționale cu cele moderne, 
folosind materiale și mijloace tangibile, acesta fiind adaptate particularităților de vârsă ale preșcolarilor, 
acum totul este diferit, este schimbat.  

 A fii educator nu înseamnă a preda cunoștințe, a asculata și a evalua. A fii educator presupune ați 
proiecta activitatea asfel încât copiii să participe cu plăcere, să fie interesati, să fie atractivă pentru că, 
preșcolarul nu va învăța nimic din toate conținuturile propuse dacă tonul vocii nu va fi potrivit, dacă nu ești 
aproape de el să-i mângâi mânuța, sâ îi așezi creionul corect . 

 Am sperat să începem munca, cu copiii, dar sanatatea tuturor este mai importantă decât orice, așa că 
a trebuit să recurg la predarea on-line a activităților. Cu foarte mari emoții, neștiind nimic despre această 
posibilitate, decât din auzite, întrebându-mă cum voi reuși să îmi ating obiectivele dacă voi lucra on line, 
ce voi face, cum voi face, ce reacții vor avea copiii, dar părinții, am început cu primul pas și anume creearea 
unui grup pe messenger, Grupa Mijlocie B. Toți părinții au fost incluși în grup. Apoi a urmat căutarea 
materialelor pe google, selectarea acestora în funcție de tema săptămânii ( am respectat in planificarea on-
line temele propuse în planificarea anuală), adaptarea lor la particularitățile de vărstă ale copiilor. Am 
încercat să respect și programul unei zile de la grădiniță prin realizarea unor rutine, tranziții în acest sens 
folosindu-mă și de canalul youtube, unde sunt foarte multe cântece și jocuri muzicale pentru copiii de 
gradiniță ( imaginile sunt foarte atractive), realizarea de activități simple: spălarea mâinilor, a feței, a 
dințișorilor, așezarea și strângerea mesei etc.  

 Am intrat în diferite grupuri pe facebook: grupul educatoarelor, al cadrelor didactice, pinterest și 
altele unde oferta de materiale este bogată și variată, gasind resursele necesare diversificării activităților: 
povești frumoase și educative, puzzeluri pe diferite teme, modele pentru realizarea unor lucrări practice, 
idei pentru activități artistico-plastice, modele de fișe matematice, cunoașterea mediului, semne grafice, 
exerciții de logopedie etc. 

 Pentru activitațile muzicale, am reușit să mă înregistrez și să trimit înregistraea. A avut un efect 
benefic, copiii recunoscându-mi vocea și bucurându-se că m-au auzit. 

 La ora zece dimineața am postat sugestiile de activități pentru ziua respectivă. Am ales această oră 
intrucât nu este nici prea matinală, nici prea târzie, iar în cazul în care sunt mai mulți copii, activitatea de 
la grădiniță se poate realiza și mai târziu, fiind doar o propunere, nu este obligatorie realizarea ei. Poate ar 
trebui discutat puțin acest aspect și oarecum revenit pentru că nefiind obligatoriu, aceeași părinți au postat 
în fieecare zi, rezultatele activității cu copiii. Poate era bine ca macar o zi pe săptâmână să fie părintele 
obligat să posteze o activitate cu copilul. Aceste activități au fost bine venite, deoarece părinții, fiind acasă, 
s-au implicat foarte mult pentru desfășurarea lor, antrenând copiii, ajutându-i. Am avut emoții în 
desfășurarea acestor activități deoarece a fost obligatorie prezența adultului, copiii fiind prea mici pentru a 
utiliza singuri tehnologia, apoi un alt aspect existența PC-ului sau a unui laptot disponibil, în cazul familiilor 
cu mai mulți copii.  

 După realizarea activităților, fiecare a postat pe grup ce a muncit. Nu am insistat pe achiziționare de 
materiale, fiecare a lucrat cu ce a avut acasa. Au realizat lucrări deosebite, s-au înregistrat, s-au pozat, au 
fost implicați și le-a plăcut aceste tipuri de activități, activități altfel.  
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 Ca feed-bek la munca lor, fiecare copil a fost laudat, am trimis emoticoane pentru fiecare realizare a 
lor, și foarte multe mulțumiri părinților pentru implicarea în activitate. 

 Copiilor le este dor de colegii de grupă, de joaca în grup, de prietenii pe care nu i-au văzut de luni de 
zile. Observând reacțiile lor, am inițiat câte o întâlnire pe zoom în fiecare săptămână. Nu am știut exact care 
sunt pașii, cum să procedez dar am noroc cu fiica mea mai mare, elevă de liceu care m-a ajutat foarte mult 
în această perioadă în a utiliza cât mai corect noua tehnologie. Prima întâlnire a fost.....interesantă, dar de 
la a doua am început să vorbim pe rând, să ne aratam jucăriile preferate, animalul de companie, au fost 
foarte drăguți și întâlnirile au continuat cu succes. 

 Nu sunt grele activitățile on-line, iar resursele materiale sunt foarte bogate în schimb, ne lipsește 
experiența în domeniu și lipsa pregătirii corespunzătoare pentru folosirea platformelor educaționale. Este o 
perioadă grea pentru toți, dar fiecare se descurcă cum poate și cât dorește să fie de implicat, trebuie să tinem 
cont că educația copiilor trebuie să primeze în orice situație și să fim alături de ei pentru a-i sprijini și 
îndruma. 
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ȘCOALA ONLINE - AVANTAJE  

 
PROF. INV. PRIMAR POPESCU MIRELA 

C.N.I. MATEI BASARAB RM. VALCEA 
 
 Școala online ne-a surprins pe toți prin rapiditatea cu care a trebuit să ne adaptăm la utilizarea cu 

precădere a tehnologiei în procesul educațional, dar a adus și avantaje, cum ar fi: 
 - distribuirea rapidă a materialelor didactice. Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde 

și oricui informațiile pe care le dorește difuzate. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor 
pentru a se întâlni fizic și nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile ramân online; 

- elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare. Orice persoana din grupul țintă are acces 
la toate informațiile, oriunde și oricând. 

- existența conținuturilor multimedia. Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și 
orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

- conținuturile pot și șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 
 Dacă distribuitorul își dă seama că a transmis o informație greșit sau poate dorește să o actualizeze, 

el poate face acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat și reedidat, astfel 
corectarea nu mai produce dificultăți. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Elevii sunt ajutați să privească subiectele 
predate la școală dintr-o altă perspectivă. Mai mult, ceea ce la școală se predă în 50 de minute elevul poate 
să învățe individual conspectând lecția mult mai rapid. 

Elevii învaţă în mod independent, în ritmul lor, în locul şi timpul pe care ei îl aleg și ori de câte ori 
doresc.  

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 
• sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional 
• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare 

la distanţă. 
Doar având un laptop / laptop și o conexiune la Internet, putem începe să învățăm online despre 

subiect sau domeniul de studiu pe care îl dorim, indiferent unde suntem în lume sau când o facem. Deci, 
distanța a încetat să mai fie o problemă pentru a învăța atât din punct de vedere academic, cât și din punct 
de vedere profesional. 

Platformele de învățare online încearcă ca toți utilizatorii să învețe în cel mai bun mod posibil și 
printr-o multitudine de resurse multimedia conținutul care se lucrează într-un mod simplu și distractiv. 

Prin urmare, au o gamă largă de materiale cu formate diferite, pentru acei studenți care întâmpină 
dificultăți în înțelegerea informațiilor la care se lucrează în format scris, pot, de asemenea, să facă acest 
lucru prin videoclipuri sau podcast-uri, printre altele. 
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ÎNVAȚAMANTUL ROMANESC ȘI PROVOCARILE DIN MEDIUL ONLINE 

 
PROFESOR: POPESCU ZOE-GEANINA 

 
 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

nedeterminată, profesorii din România au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 
important copiilor: „învățarea va continua dincolo de școală/grădiniță, cu instrumente online accesibile 
tuturor și cu multă determinare, vom face progrese împreună și, mai mult decât oricând, vom încuraja 
copii să învețe și să lucreze independent. 

 Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli a trebuit să coordoneze organizarea 
școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate 
în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare 
pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate 
orele au putut fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au reușit să aplice aceste măsuri arată 
că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers 
ține întâi de toate de o planificare cât mai bună.  

 Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe 
platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger.  

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare 
și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita Google for Education, e nevoie ca școala să 
aibă un domeniu și să se înregistreze cu un cont G Suite for Education. Un singur administrator poate crea 
acest cont de unde poate crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel domeniu. 

 Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, profesorii s-au folosit de trei 
tipuri de resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text – Zoom și Google Meet (accesul gratuit) 
2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care au facilitat schimbul de documente, teste sau 

teme pentru acasă și au înregistrat o evidență a acestora, care au permis și un feedback din partea 
profesorului - Google Classroom și alternative, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le-a creat profesorul sau resursele deja existente sub formă 
de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le-au putut folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca 
teme de lucru pentru acasă. Aici sunt incluse aplicațiile precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, 
Twinkl sau Digitaliada, precum și alte surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

 Multitudinea de practici și aplicații a generat oboseală și confuzie atât în rândul profesorilor, cât 
și a elevilor. Dacă în unele școli s-a decis utilizarea unor anumite aplicații, în altele fiecare profesor a folosit 
metode diferite. Nu este nevoie doar de liste de resurse (există chiar o inflație), ci de asistență de a organiza 
munca cu ajutorul acestora. Profesorii simt nevoia de coordonare și de lucru după un plan organizat, dar 
și asistență din partea instituțiilor abilitate. Așadar, pe lângă nevoia de a înțelege cum se utilizează 
instrumentele online, profesorii au evidențiat nevoia de a primi sprijini pedagogic. 
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Un studiu arată că ”45% din persoanele implicate în procesul educațional au spus că le-ar fi fost 
necesar un training pentru gestionarea situațiilor de criză care i-ar fi putut ajuta să poată lua decizii mai 
bune în această perioadă” 

 În România, accesul la internet și lipsa echipamentelor rămân încă problematice în familiile 
unde există profesori și unul sau mai mulți elevi dacă nu dețin mai multe echipamente. Mai multe persoane 
au ținut să atragă atenția asupra situației dificile a școlilor din mediul rural unde nici profesorii și nici copii 
nu au acces la instrumente digitale, făcând imposibilă desfășurarea de cursuri în mediul online. 

Ultimul studiu realizat arată că:”62% dintre profesori au spus că le-a lipsit echipamentul potrivit 
(laptop, tabletă, telefon, dar și acces la internet) pentru desfășurarea acestor cursuri online și 56% dintre 
ei au răspuns că le-ar fi fost necesar training real pentru utilizarea platformelor online” 

 Situația actuală a demonstrat gradul scăzut de alfabetizare IT în rândul profesorilor de toate 
vârstele. Astfel, s-a menționat și inutilitatea unor cursuri urmate de profesori în trecut, inclusiv în programe 
oficiale de formare, care nu i-au ajutat pe aceștia să își desfășoare activitatea în condiții optime în aceste 
momente. Nici în rândul elevilor situația nu este neapărat mai bună, având în vedere că unii dintre elevi nu 
au reușit să se conecteze la lecții ușor pentru că ei sau părinții lor nu aveau cunoștințe pentru a folosi astfel 
de instrumente. 

 Una dintre provocările menționate de cea mai mare parte a profesorilor a fost conexiunea reală cu 
elevii și obținerea de feedback. De aceea, mulți dintre ei au menționat faptul că elevii simt nevoia de a se 
vedea și de a interacționa în offline. Profesorii au experimentat metode diverse pentru a reuși să le atragă 
atenția copiilor și de a-i putea implica, dar succesul a depins în mare parte, pe lângă aplicațiile folosite, de 
interacțiunea pe care o aveau în mediul offline. 

 Lucrul cu grupe mari de elevi este dificil și obositor, iar în acest context interacțiunea scade. Și 
prezența pentru un timp îndelungat în fața unui computer sau telefon a unui elev poate dăuna; unii profesori 
considerând eficientă din acest punct de vedere combinarea muncii online cu cea individuală, care nu 
necesită neapărat utilizarea unor resurse online.  

 
 
 Dacă privim partea pozitivă, totuși, mulți dintre profesori privesc această criză ca pe o 

oportunitate de a deprinde abilități noi, de a învăța mai multe despre ei și simt că au o mare 
responsabilitate de fi alături de elevii lor și de a-i ghida să treacă prin această perioadă grea. 
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ÎNVĂȚĂM LIMBA FRANCEZĂ PRIN METODE ACTIVE 

 
 PROF. POPOVICIU CORINA 

 COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA 
  
 Alegerea acestei teme este justificată prin actualitatea sa, raportând-o la realitatea educativă: a preda 

numeralul este o parte integrantă a învăţării. Primele contacte ale omului cu ştiinţa numerelor se pierd în 
trecutul îndepărtat, când acesta şi-a dat seama că există o ordine în Univers şi că numai o minte cosmică a 
putut să realizeze o schemă planetară incredibil de exactă şi de complicată. Numerele sunt manifestarea 
exterioară a principiilor care au contribuit la formarea lumii, prin ele s-au creat studiile, conceptele care 
conduc omenirea. Toţi ne-am născut într-o zi predestinată, în cadrul Planului universal şi am fost influenţaţi 
de vibraţiile emise în câmpul de energii terestre existente atunci. Printre ştiinţele simbolice, interpretarea 
numerelor este una dintre cele mai vechi. Platon considera interpretarea numerelor cea mai înaltă treaptă a 
cunoaşterii şi esenţa armoniei interioare şi cosmice. Evaluarea acestei teme se dovedeşte a fi foarte 
complexă şi dacă ea se referea la cunoştinţele elevului în metodologiile tradiţionale, astăzi ea se referă la 
măiestria profesorului. Ca şi metode utilizate eu prefer cântecul şi jocul pentru a preda cifrele, pentru că cei 
mici sunt „beneficiarii” acestor metode. 

Pentru a alege o metodă de predare trebuie avut în vedere trei factori: personalitatea profesorului,  
elevii cărora se adresează cursul, obiectivele urmărite. 
 În ceea ce mă priveşte, pentru a nu avea niciun eşec, înainte de a folosi o metodă de predare mi-am 

evaluat capacităţile, gusturile şi mi-am pus întrebarea: „Am oare tot ceea ce trebuie pentru a utiliza cu 
eficacitate şi într-un mod agreabil pentru mine şi elevi o anumită metodă de predare? ”. În privinţa 
metodelor tradiţionale Germain (1993) spunea că învăţarea limbilor străine se face prin traducere, prin 
studiul literaturii marilor autori şi prin studiul gramaticii. Această metodă nu permite achiziţionarea 
veritabilei competenţe în scris şi nici în oral. Berard (1999) face un bilanţ al metodelor audio-orales şi 
audio-vizuale, precizând că aceste două tipuri de metode nu pot să fie total confundate. Metodele audio-
vizuale s-au dezvoltat în anii 50, metoda structuro-globală audio-vizuală pe două curente teoretice: 
linguistica structurală a lui Saussure şi psihologia behaviuristă a lui Skinner. Ea se foloseşte de dialoguri 
înregistrate, filme fixe şi exploatarea exerciţiilor structurale care au ca şi scop automatizarea structurilor de 
bază şi face ca elevul să dobândească mecanic comportamente adecvate fiecărui tip de exerciţii. 

Metodele comunicative se referă la public, obiective, conţinuturi iar tehnicile comunicative presupun 
utilizarea materialelor didactice suple iar strategia de bază este autenticitatea. Suportul privilegiat al acestor 
tehnici este documentul autentic, oral sau scris, relevând schimburi curente în limba străină. Cadrul 
European Comun de Referinţă scoate în evidenţă o politică plurilingvistică şi pluriculturală. În capitolul 
“Diversificare lingvistică şi curriculum” Cadrul defineşte competenţa ca şi o comunicare şi o interacţionare 
culturală a unui actor care stăpâneşte mai multe limbi şi experienţa mai multor culturi. Această competenţă 
poate fi:  

- dezechilibrată: utilizatorii limbii pot avea o bună cunoştinţă a culturii respective dar cunosc foarte 
rău lima şi vice-versa; 

- parţială: utilizatorii limbii ar putea dezvolta anumite activităţi de limbă mai bine decât alţii. 
Competenţa plurilingvistică în context şcolar presupune o transversalitate disciplinară. Este posibil 

să construim parcursuri pluridisciplinare axate pe strategii de învăţare, ca ţi dezvoltarea unei cunoştinţe 
lingvistice sau o mai bună concepere a ceea ce este general şi particular în organizarea limbilor. 

Metode şi procedee utilizate în predarea limbii franceze: 
Metodele informativ – participative: expunerea, demonstraţia, conversaţia, dialogul, comentariul 

lingvistic, texte de civilizaţie; 
Metodele informativ – non participative: expunerea, explicaţia, naraţiunea; 
Metodele formativ – participative: învăţarea prin acţiune şi joc, prin documentare individuală şi prin 

descoperire; 
Metodele formativ – non participative: exerciţiul, predarea programată şi algoritmul. 
Printre cele mai utilizate metode putem aminti:  
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Conversaţia, este metoda cea mai utilizată în predarea limbilor străine. O putem utiliza la începutul 
orei ca o conversaţie introductivă, cu scopul de a evoca progresiv problemele cunoscute, ca forme de 
verificare a cunoştinţelor dobândite. 

Expunerea, este utilizată în orele de limbă străină numai în cazurile în care avem de predat 
sistematizarea unei probleme sau unui grup de probleme, prezentarea unui curent literar sau a unui fenomen 
literar necesar explicării unui text sau prezentarea unui fapt de civilizaţie. 

Exerciţiul, permite elevului să ia contact direct cu sistemul lingvistic, să observe mai bine 
funcţionarea acestuia şi să îl scoată în evidenţă prin mijloace cât mai diversificate. Cu ajutorul exerciţiilor 
elevul descoperă şi aprofundează cunoştinţele, uneori fără a mai avea nevoie de reguli. 

Demonstraţia ca metodă este utilizată pentru a prezenta elevului obiecte şi acţiuni sau fenomene reale, 
mijloace intuitive tradiţionale (scheme, planşe, tablouri) sau moderne (diapozitive, film mut), sau chiar 
documente autentice (texte de civilizaţie, articole de presă), care facilitează accesul la informaţie asigurând 
percepţia directă şi constituindu-se ca dovadă a adevărului. 

Învăţarea prin descoperire este o metodă de tip heuristic care constă în a pune elevul în situaţia de a 
imita comportamentul unui descoperitor. Ea solicită gândirea şi stimulează imaginaţia, dezvoltă abilităţile 
şi obiceiurile de muncă intelectuală, spiritul de căutare, obiceiul de a consulta dicţionare, opere de 
specialitate, de a extrage fişe şi de a le clasa. 

Jocul didactic poate fi utilizat la toate nivelurile studiului limbii, ca metodă de consolidare a 
cunoştinţelor lingvistice: ortografie, ortofonie, gramatică, vocabular, deprinderi de exprimare orală. În 
general, la clasele de debutanţi se folosesc: jocuri de ortografie, rebusuri, cuvinte încrucişate, jocuri de 
puzzle şi jocuri de cuvinte. 

Metodele participative se referă la principiul alegerii obiectivelor şi organizarea formării prin cel 
format. Sunt în general secvenţe de predare ce permit elevilor să colaboreze şi să coopereze adesea în scopul 
de a realiza un obiectiv comun. Este o pedagogie activă şi diferenţiată care se sprijină pe raporturile non-
ierarhizate între profesor şi elevi, animator şi public. Profesorul nu mai este cel care ştie şi care îşi dezvăluie 
ştiinţa. Este un ghid, un educator care orientează elevii dar care nu deţine soluţia cheie în mână. Metodele 
active în care participarea celui format este constant solicitată de o muncă individuală sau în grup au ca şi 
scop o formare mai personalizată, axată pe aplicaţii şi incită la însuşirea cunoştinţelor. Aceste metode se 
bazează pe dinamica grupului. Se vor crea situaţii în care cel format îşi va însuşi competenţe utile pentru 
acţiune. Formatorul este doar un facilitator, cel format se auto-evaluează. 

 Partea de aplicaţii am conceput-o printr-un proiect fiind vorba de a descoperi numeralul prin artă. 
Am ales să introduc legătura între cifre şi artele vizuale în orele de limbă franceză cu ajutorul unui album 
de socotit. Văzând fascinaţia elevilor pentru operele de artă mi-a venit ideea de a utiliza picturi pentru a 
lucra numerele. Este o metodă care poate fi adaptată cu ușurință mediului on-line. 
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 ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASA! 

 

 PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR PORUMB IONICA JENICA 
 

 Ca urmare a îndrumărilor din partea Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor şcolare, noi, cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar, am găsit soluţii pentru a nu 

întrerupe orele, după ce şcolile au fost închise din cauza pandemiei de 

COVID-19. Am mutat cursurile în mediul virtual şi încerc astfel să-i ajut pe 

elevi să depăşească mai uşor această perioadă. 

 Lucrez la o mică şcoală din mediul rural, unde nu toţi copiii au curent 

electric, ce să mai zic de un device cu conexiune la internet! 

 Dar unde este lege.....face fiecare ce poate! Cursurile s-au mutat în online. Iniţial, s-a crezut că situaţia 

va dura până pe 22 martie, dar şi ulterior, elevii şi profesorii s-au întâlnit doar în mediul virtual. Până la 

vacanţa de Paşte de pe 4 aprilie, am lucrat cu unii elevi pe aplicaţia Zoom, dar şi pe Whatsaap.După vacanţa 

de Paşte, am folosit şi Google Classroom . Ceilalţi, fără acces la Internet, au fost obligaţi să se rupă complet 

de şcoală. 

 La început, totul a fost obositor si copiii păreau daţi peste cap….şi nu numai ei…părinţii, bunicii! 

 Un lucru însă, face ca toată munca să continuie şi anume faptul că acum copiii sunt mai zâmbitori şi 

aşteaptă cu nerabdare întâlnirea de fiecare zi cu colegii şi doamna învăţătoare. 

Totuşi nimic nu poate înlocui interacţiunea faţă în faţă, mângâierea caldă a învăţătoarei.  

 Incerc din răsputeri să fac cât mai atractivă lecţia virtuală şi aici avem totuşi avantajul resurselor 

educaţionale deschise existente care uşurează munca unui cadru didactic. 

Există totuşi...un dor, o neputinţă! Un dor de Luca, de Elena, de Gabi, de.......Ei nu au nici măcar 

curent electric, iar din nişte copii care veneau la şcoală, acum sunt elevi ce sunt departe, departe !  

Multitudine de întrebări, multitudine de probleme, dar prea puţine soluţii, prea puţine răspunsuri, iar 

până la aflarea acestora, rămân foarte mulţi Elena, Luca, Gabi de care 

cei în măsură sa ia decizii uită! 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
 PROF.ÎNV. PRIMAR POSTELNICU GEORGIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CĂLĂRAȘI 
 
„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” – Jean Jacques Rousseau 
 Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe 

care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezintă punctul 
de plecare în toate deciziile luate în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin. Cu 
cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce 
ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune. 
Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. 
Construirea unui parteneriat educativ în comunitatea în care creşte, se dezvoltă şi este educat copilul 
constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Se recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu 
mai pot fi realizate decât în comunitatea de opţiune dintre mediile responsabile: familie-şcoală-societate. 
Din experienţă se trage concluzia următoare: colaborarea familie-şcoală-societate este benefică şi cu 
rezultate deosebite atât pentru implicarea părinţilor dar şi pentru membrii comunităţii care îşi dau silinţa să 
se integreze în atmosfera scolii şi să se împrietenească cu copii. 

 Scoala este a doua familie, un loc unde se poate practica educaţia, spaţiul unde se asigură nu numai 
un volum important de cunoştinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, deschise. 

 Educaţia însumează acţiunile – delibereate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice sau 
nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la reperele socio-
economicoistorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară. Se poate afirma că educaţia este activitatea 
complexă realizată în cooperare de educator şi educabil în vederea formării şi autoformării asistate, cu 
scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-contructiviste. Tradiţional, educaţia 
oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile educative organizate de alte instituţii, cum 
ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., drept educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau 
neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass media etc., educaţie informala. 

 Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi iniţierea 
unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta 
deoarece învăţarea „nu este legată” numai de şcoală sau de alte contexte organizate.  

 Educaţia formală şi cea nonformală au drept notă comună faptul că ambele sunt special organizate 
de societate, cu scopul de a uşura, de a grăbi, de a eficientiza procesul formării unor comportamente propice 
învăţării continue, inclusiv prin mijloace proprii, precum şi de a asigura achiziţionarea unor informaţii cu 
largi resurse de integrare în sisteme, de transferare a lor în diverse domenii ale cunoaşterii. De asemenea, 
ambele sunt instituţionalizate, deosebindu-se doar prin cadrul şi modalităţile lor specifice de a acţiona. În 
zilele noastre se constată atât o extindere, cât şi o intercorelare strânsă a tuturor acestor forme, ceea ce face 
să le crească potenţialul educativ. Astfel, educaţia formală trebuie să cunoască valorile şi influenţele 
exercitate prin intermediul educaţiei ocazionale, nonformale şi informale, să exercite o funcţie de sinteză, 
de integrare a acestora în procesul unitar de formare şi cultivare a personalităţii copiilor, a tinerilor. Pe de 
altă parte, trebuie spus că experienţa acumulată în cadrul educaţiei şcolare contribuie la creşterea 
randamentului celorlalte forme ale educaţiei, în condiţiile în care tinerii sunt înarmaţi cu capacitatea de a 
discerne, de a selecta, de a sintetiza, din multitudinea de experienţe acumulate, pe cele care au în mod cert, 
valoare educaţională şi pot influenţa comportamentele lor pozitive Cei trei termeni fundamentali pe care se 
bazeaza semnificatia conceptului sunt „viata”, "permanent”, "educatie”. Educaţia nu se termină la sfârsitul 
instrucţiei şcolare, ci constituie un proces permanent. Educaţia permanentă îmbracă un caracter universal, 
democratic şi trebuie să răspundă schimbărilor care se produc în societate, în ştiinţă, tehnică, cultură.  

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni organizate ar 
putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru ceea ce propune 
societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala dezvoltă o serie de structuri 
de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de activităţi de susţinere în afara 
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clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor 
didactice 

 Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea individului 
prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, simte tot mai mult nevoia să 
realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă copilul. 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a 
profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre 
şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii 
conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat 
care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor 
educative. 

 Colaborarea dintre şcoală–familie-societate presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate 
de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ECHILIBRAREA EMOȚIONALĂ A COPIILOR 

  
 PROF. ÎNV.PREȘCOLAR POTOCEA DANIELA VERONICA 

 GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PP ȘI PN ,,RAZĂ DE SOARE” PLOIEȘTI 
 
 În aceste vremuri, greu de înțeles și de trăit, părinții sunt minunați pentru o mie de lucruri: pentru că 

în această perioadă sunt alături de copiii lor, pentru grija și afecțiunea pe care o dovedesc în fiecare zi, 
pentru răbdarea pe care o manifestă, pentru faptul că nu au uitat să fie copii și să se joace alături de ei, 
pentru exemplul pe care il oferă copiilor în a face față situației de criză prin care trecem cu toții, și lista 
poate continua până vom ajunge la o mie de lucruri. 

 În această perioadă suntem expuși la o avalanșă de informații și sfaturi de la tot felul de specialiști, 
însă sfatul dat părinților este: ,,dumneavoastră simțiți ce este cel mai bine pentru copil iar acolo unde situația 
vă depășește cereți ajutor”.  

Există o serie de factori externi și interni care influențează starea de bine a copilului. 
Factorii externi sunt: 
- Gradul de expunere la sursa de stres  
Expunerea copiilor la știri despre evenimente traumatice poate afecta echilibrul lor emoțional. 

Așadar, limitați accesul copiilor la știrile despre pandemie, explicați informațiile pe înțelesul lor, evitați 
discuțiile frecvente și prelungite despre acest subiect și rămâneți tot timpul o prezență calmă în aceste 
discuții. 

- Prezența unui adult apropiat.  
Atunci când copiii trec prin situații dificile, dar sunt alături de părinți calmi și raționali, impactul 

emoțional este mai mic iar efectele asupra psihicului sunt minore. Este importantă existența unei rețele 
sociale de sprijin (relații apropiate cu o rudă, un frate, o soră, un profesor etc.). Așadar: ,,Fiți alături de 
copii!” 

Nu doar factorii externi pot influența starea emoțională a copilului, ci și cei interni.Copilul se dezvoltă 
socio-emoțional raportându-se la cei din jur. Așa că, prin exemplul propriu putem dezvolta la copii: 

- Autocontrolul și capacitatea de gestionare a emoțiilor 
- Imaginea de sine pozitivă 
- Optimismul și speranța 
- Abilitățile de rezolvare a problemelor 
 
Nu uitați! 
 ,,Copiii învață ceea ce trăiesc” Law Dorothy, Harris Rachel  
 ,,Șapte lucruri pe care fiecare copil tebuie să le audă: te iubesc, sunt mândră de tine, îmi pare 

rău, te iert, ascult, e responsabilitatea ta, ai ceea ce este nevoie.” Josh Shipp 
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EDUCATIA INTERCULTURALA SI DEZVOLTAREA UNOR MEDII DE 

INVATARE INCLUZIVE 
 

PROF. PRAHANCA LUMINITA,  
COLEGIUL NATIONAL „O. GOGA” MARGHITA 

 
 Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a percepe, 

accepta, respecta şi experimenta alteritatea. Scopul îl reprezintă netezirea terenului întâlnirii cu celălalt. 
Societatea contemporană, multiculturală pune alături, în procesul educaţional pe purtătorii unor expresii 
culturale diferite. Alteritatea trebuie să devină un motiv de bucurie, o ocazie de întărire a sentimentului de 
vieţuire laolaltă. Celălalt este un prilej de descoperire şi conştientizare a identităţii reale. Căci, în căutarea 
celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm seama de ceea ce suntem, sperăm, merităm. 

 Şcoala trebuie să fie mai întâi culturală şi apoi interculturală, trebuie mers spre intercultural prin 
cultural. Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei poate să conducă la atenuarea conflictelor şi la 
eradicarea violenţelor în şcoală prin formarea unor comportamente precum: aptitudinea de a comunica ( de 
a asculta şi de a vorbi) cooperarea şi instaurarea încrederii în cadrul unui grup, respectul de sine şi al altora, 
toleranţa faţă de opinii diferite, luarea de decizii în chip democratic, soluţionarea problemelor 
interpersonale, acceptarea responsabilităţii altora şi a propriului eu, stăpânirea emoţiilor primare, 
aptitudinea de a evita altercaţiile. 

Inter-culturalismul presupune două niveluri principale de acţiune: 
* primul, la nivel internaţional presupune conlucrarea intre diferite culturi, diferite ţări, pentru 

cooperare internaţională; 
* al doilea nivel priveşte colaborarea dintre diferitele segmente culturale si etnice ale unor comunităţi 

în vederea formării tuturor membrilor, indiferent de etnie (respectarea si valorificarea specificităţii etnice 
şi culturale a minorităţilor). 

Educaţia interculturală acţionează pentru : 
• promovarea unor atitudini tolerante, deschise, de acceptare si înţelegere firească a raportului eu – 

celalalt si a noţiunii de străin; 
* recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate 

între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii superior – inferior; 
* promovarea unor politici şcolare care să promoveze egalizarea şanselor în educaţie; 
* strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în resurse pedagogice. 
 J. A. Banks distinge, în cartea sa Introducere în educaţia multiculturală (1999), următoarele 

caracteristici întâlnite in şcolile multiculturale: 
1. Cadrele didactice si inspectorii şcolari au aşteptări mari faţă de toţi elevii si o atitudine pozitivă 

faţă de fiecare dintre ei. De asemenea, vor răspunde elevilor cu o atitudine pozitivă şi caldă. 
2. Curriculumul reflectă experienţele, culturile şi perspectivele diferite ale tuturor grupurilor etnice si 

culturale, dar şi ale sexelor. 
3. Stilurile de predare utilizate de cadrele didactice corespund stilurilor de învăţare, culturilor, 

motivaţiilor diferite ale elevilor. 
4. Cadrele didactice şi inspectorii şcolari tratează cu respect limbile materne si dialectele diferite ale 

elevilor. 
5. Materialele şcolare reflectă evenimente, situaţii si concepte din punctul de vedere al mai multor 

grupuri etnice, culturale si rasiale. 
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6. Procedurile de evaluare şi examinare aplicate în şcoala ţin cont de identităţi culturale diferite din 
şcoala si se concretizează prin reprezentarea, în mod proporţional, a copiilor de culoare sau altă etnie în 
clasele pentru copiii talentaţi si aflaţi la un nivel avansat. 

7. Mediul cultural din şcoală si curriculum-ul la decizia şcolii reflectă diversitatea etnică şi culturală. 
8. Consilierii şcolari au aşteptări mari faţă de toţi elevii, indiferent de rasă, etnie sau limbă si ajută pe 

fiecare elev să ţintească spre o carieră ţi să o atingă.  
Educaţia inclusivă încearcă să se adreseze nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, tinerilor şi 

adulţilor, concentrându-se în special asupra nevoilor celor vulnerabili la marginalizare şi excludere. 
În contextul educaţiei incluzive “…şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nicio deosebire privind 

condiţiile lor fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la 
copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau 
nomade, copiii aparţinând minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale şi copiilor din alte zone sau grupuri 
dezavantajate sau marginalizate. (Declaraţia de la Salamanca si Cadrul General de Acţiune al Nevoilor 
Speciale în Educaţie, paragraful 3). 

 Declaraţia de la Salamanca precizează că:“Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că 
toţi copiii trebuie să inveţe împreună, oriunde este posibil acest lucru, iar diferenţele care pot exista între ei 
sau dificultăţile în care se pot afla să nu mai aibă nicio importanţă. De asemenea, cu ajutorul unui curriculum 
adecvat, al unei bune organizari, al unor tehnici de predare, al folosirii resurselor si al unor parteneriate cu 
comunităţile lor se va crea un sistem de invăţământ de calitate. Trebuie să existe o susţinere continuă şi 
servicii necesare satisfacerii nevoilor speciale prezente in fiecare şcoală.” 

Necesitatea şi importanţa educaţiei interculturale şi incluzive a fost subliniată şi în cadrul unui curs 
Europass la care am participat în acest an. În şcoala noastră se desfăşoară în această perioadă Proiectul 
Erasmus+, cu titlul S.P.E.R, Speranţă pentru educaţia românească, având numărul de referinţă 2018-1-
RO01- KA 101-047947. Am avut bucuria de fi selectată la una dintre mobilităţile pentru profesori, un curs 
de formare pentru profesorii diriginţi. Mobilitatea a avut loc în Nafplio, în Grecia, în perioada 26-31 august 
2019, tema cursului fiind: “Soluţii pentru managementul clasei; noi metodologii, strategii concrete de 
motivare a elevilor, cooperare şi evaluare”. Doamna formator Europass a fost Foteini Tsoutia, cursul 
desfăşurându-se la Galeria Naţională din Nafplio.Temele puse în discuţie au fost:  

• Definirea managementului clasei 
• Metode folosite în managementul clasei 
• Învățarea centrată pe elev 
• Cadru general pentru proiectarea învățării care ne poate ajuta să susținem nevoile diverse ale elevilor 
• Proiectare universală pentru Învățare (UDL) ca a instrument crucial în portofoliul de instrumente 

necesar pentru incluziune. 
A fost o experienţă interculturală, deoarece la curs am întâlnit profesori din alte ţări: Anglia, Italia, 

Spania. Am avut ocazia să lucrăm în echipe, să discutăm despre sistemele de învăţământ, să schimbăm 
impresii, să legăm prietenii. A fost un curs interesant, prin care mi-am îmbogăţit atât experienţa pedagogică 
cât şi pe cea culturală şi lingvistică.  

 
 
 
Bibliografie: 
1. Cucoş, Constantin(2000), Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Editura Polirom, Iaşi 
2.Cucoş, Constantin( 2006), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi 
3. Declaraţia de la Salamanca şi direcţiile de acţiune în domeniul educaţiei speciale, UNICEF- 

romnia, Bucureşti 
4. Ungureanu, Dorel, 2000, Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest Timişoara 
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ȘCOALA ONLINE 

 
PROF. PREDA ALINCUȚA VOICHIȚA  

C.N. ,,ANDREI MUREȘANU”  
 
 Folosirea platformelor e-learning oferă profesorilor, elevilor, părinților și altor persoane implicate în 

educație, informații instrumente și resurse pentru a sprijini și a spori livrarea și managementul educațional. 
 
Avantaje ale instruirii online: 
• Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 
• Centrare pe elev 
• Elevii pot colabora și învăța împreună 
• Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 
• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 
• Materialele pot fi personalizate 
• Posibilitatea modificării informației difuzate 
• Accesibilitate, comfort, flexibilitate 
• Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 
• Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 
• Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 
• Costuri reduse de distribuție a materialelor 
• Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional 
• Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri 

efectuate de către elevi 
• Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației 

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule 
• Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi 
 
 Dezavantaje ale instruirii online : 
• Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional 
• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă 

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice 
• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 
• Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor e-learning 
• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 
• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 
• Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, 

însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului 
de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au 
oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 

 Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea 
platformelor e-learning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu 
exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele 
virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru 
a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 
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AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE GRADINITEI ONLINE 

 
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: PREDA DANIELA 

G. P. N. ,,DUMBRAVA MINUNATA’’, DRAGANESTI-OLT 
 
De mai bine de două luni, şcoala s-a mutat cu totul în mediul online. Copiii se conectează, de acasă, 

la laptopuri, tablete, telefoane şi încearcă să fie cât mai receptivi la cursurile pe care profesorii le susţin cu 
ajutorul tehnologiei. Ce se întâmplă, însă, cu preşcolarii, care depind de părinţi, mai ales în condiţiile în 
care mulţi dintre ei lucrează şi nu îi pot conecta pe micuţi tot timpul? 

Eu consider că micuţii nu trebuie educaţi pentru lumea de azi, pentru situaţia în care ne aflăm acum, 
pentru că, această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea 
lor. 

De-a lungul timpului, am conștientizat că această adaptare nu ține cont de cunoștințe sau de 
capacitatea de memorare, ci de abilități și competențe transversale: gândire critică, flexibilitate în gândire, 
capacitate de identificare și rezolvare de probleme, autoeducație, disciplină, responsabilitate. Având în 
vedere situația în care ne aflăm acum, iată că a venit și rândul nostru, al adulților, să facem dovada 
adaptabilității. Ce am făcut încă de la începutul situației de criză? Le-am propus părinților ca în această 
perioadă să insistăm pe lucrurile cu adevărat esențiale și care vor constitui o pârghie pentru continuarea 
învățării din anul școlar următor. Le-am reamintit faptul că, în grădiniță (și consider că este valabil pentru 
toate nivelurile de învățământ) mizez pe formarea de competențe, iar o competență poate fi formată nu 
neapărat prin toate conținuturile. Am trasat direcțiile pentru traseul pe care îl au de parcurs în această 
perioadă: consolidarea cunoștintelor pe care preșcolarii le au și, pe baza acestora, realizarea transferului 
informațional în plan practic. Le-am spus că este de dorit să implice copilul în activitățile zilnice, să îl facă 
curios, să-l lase să cerceteze, să caute răspunsuri, să pună accentul pe învățarea prin joc și experimente. 

Aşadar, în tot acest timp, preşcolarii au învăţat din activităţi relevante pentru viaţa lor, activități care 
oglindesc realităţi ale lumii înconjurătoare, pentru că doar aşa se simt provocaţi şi angajaţi. Desigur, 
învățarea de acasă are și dezavantaje, dacă ne gândim la limitarea contactelor sociale între preșcolari, mai 
ales că acestea sunt considerate adevărate instrumente de modelare și exersare a comunicării și de facilitare 
a dezvoltării emoționale și cognitive a copilului. 

De aceea, noi, educatoarele, am fost, în tot acest timp, într-o continuă legătură cu fiecare membru al 
familiei și am căutat cele mai bune strategii care să facă cât mai plăcută «grădinița de acasă». Ne-am întâlnit 
în mediul online, am comunicat permanent, am vizionat filmulețe cu rezultatele muncii lor, am asigurat 
feedback. Fiecare interacțiune a avut în vedere prioritizarea obiectivelor formative, exprimate, mai ales, 
prin crearea contextului de «a învăța să înveți», motiv pentru care țin să le mulțumesc părinților-parteneri 
care au exersat, poate că acum mai mult ca răbdarea, persistența în activitate și...empatia!  

Concluzionând, lecţiile din familie sunt primele şi cele mai importante pe care le primesc copiii. Și, 
dacă ne gândim că grădinița și doamna educatoare fac parte din familie, haideți, împreună, să alegem să-i 
pregătim frumos pentru viaţă! 
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ȘCOALA ONLINE ȘI PROVOCĂRILE EI 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR PRIHOI ANA-LUCREȚIA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,I. M. CLAIN” BLAJ 
 
Totul a început cu un avertisment. În scurt timp s-a transformat într-o pandemie, care ne-a schimbat 

viața de zi cu zi.  
Nu ne-am gândit că data de 11 martie va fi ultima zi când ne vom vedea cu toţii la școală, o zi care a 

schimbat viața tuturor, la nivel mondial. Este data în care se anunța că un virus, care avea să pătrundă cu 
multă forță în viețile noastre, închide școlile și grădinițele ca măsură de prevenție a răspândirii bolii și 
pentru a-i proteja pe cei mici. 

 Nu a fost ușor pentru nimeni! Nici pentru profesori, nici pentru elevi, nici pentru părinți, nici pentru 
factorii decidenți 

 Noi, profesorii, am început să căutăm cele mai bune soluții pentru a ne exercita job-ul, am descărcat 
și încercat fel de fel de aplicații în laptopul propriu, am făcut grupuri de WhatsApp cu părinții, ședințe cu 
direcțiunea și întreg corpul profesoral, am trimis zeci de emailuri, ba chiar am început să realizăm și 
filmulețe. Rând pe rând, am învățat să ne descurcăm în Drive, Skype, Zoom, Padlet, Prezi etc.  

 Iubesc tehnologia și tot ce aduce ea bun în viața noastră. Dar... astăzi sunt nostalgică. Nicio platformă 
de învățare de pe lumea asta, nicio resursă digitală creată de mine sau de alții și niciun dispozitiv, oricât de 
performant ar fi el, nu vor putea aduce în sufletele noastre emoțiile provocate de apropierea umană din sala 
de clasă, din curte, de pe holurile școlii. 

 Dar...în ''școala (d)e acasă'', se întâmplă (și) lucruri bune. Formăm o echipă mare: școlari, profesori, 
părinți, bunici, reprezentați ai unor instituții și companii (edituri, platforme de învățare, biblioteci, muzee 
etc.). Nu ne este ușor - toți suntem într-o continuă căutare de idei și resurse și de reorganizare a modului de 
lucru cu elevii. Au fost momente de cumpănă în care mi se părea că toate sunt împotriva mea, dar am reușit 
să le depășesc. 

Școala online a fost un test. Și o oportunitate. Mă bucur când primesc ''mâna de ajutor'' a celor care 
împărtășesc idei, informații, activități și resurse educaționale. Pe principiul ''dă mai departe'', mă bucur să 
împărtășesc și eu - celor interesați - idei și resurse pentru ''învățare cu rost'', în ȘCOALĂ.  

Totul are un început... Cine și-ar fi imaginat acum zeci de ani? Lecții făcute de acasa, din fața unui 
laptop... 

Pentru a fi cât mai eficienți, la ciclul primar am procedat astfel: 
Învățătorul a comunicat pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau 

cu elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
Am pregătit și împărtășit un program săptămânal cu intervalele orare în care am organizat 

întâlnirile online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe 
Zoom, de la 10 la 10.50 ora de Comunicare în limba română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual 
la muzeu etc. 

Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet 
de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online.În 
cazurile unde elevii nu au avut acces la Internet și echipamentul necesar pentru a se putea conecta, a 
trebuit să concepem fișe și activități speciale și să discutăm cu persoana care are elevul în grijă 
săptămânal, pentru a ne asigura că acești copii continuă să lucreze. Am comunicat și telefonic cu elevii 
și chiar dacă nu toți au putut ține pasul, a fost foarte important să le arătăm că ne preocupă starea 
fiecăruia și că avem în continuare așteptări și sarcini clare. 
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Aflându-ne la final de an școlar, gândurile ni se îndreaptă negreşit la calea parcursă în ultimele nouă 
luni de activitate şcolară, la cele bune şi la cele mai puţin bune, la realizări, dar şi la eşecuri, căci, în virtutea 
unei general recunoscute dialectici a vieţii, doar pornind de la unitatea contrariilor ne putem dumeri cât de 
departe am ajuns în progresul nostru atât de jinduit şi cât mai avem de mers pentru a ne simţi împăcaţi şi 
împliniţi atunci când, la finele unui alt an de studii, vom privi înapoi cu ochii minţii.  

Așezati cu grijă în cufărul cu amintiri neprețuite ale sufletului, tot ceea ce a fost frumos si bun. Păstrati 
cu grijă aceste comori, adăugati peste ani și ani altele, la fel de valoroase! Cresteti frumos si demn si mai 
presus de toate nu uitati sa purtati cu grija in viata cel mai valoros titlu: ACELA DE OM! 

 Dar totul va fi bine și vom merge din nou la școală. Fără măști și fără mănuși, fără teama de a-i 
îmbrățișa pe micuții noștri, fără să tresărim la primul strănut pe care îl auzim lângă noi...  

TOTUL VA FI BINE! 
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SFATURI CARE NE AJUTA SA NE MENȚINEM ATITUDINEA POZITIVA ȘI  

BUNA FUNCȚIONARE A ACTIVITĂȚILOR ONLINE  
 

 PROPUNĂTOR, PROF. PROTOPOPESCU FLORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” 

DOMNESTI / ARGES 
 
 Pregătiți-vă pentru sesiunile online, ca și cum v-ați pregăti pentru plecarea la școală.  
 Stabiliți o comunicare transparentă cu părinții, având în vedere echilibrul. 
 Stabiliți regulile sesiunilor și comunicați-le înainte prin WhatsApp sau e-mail. 
 Asigurați-vă că aveți o conexiune la internet puternică. 
 Alegeți un spațiu cu care sunteți confortabil și unde nu veți putea fi deranjat. 
 Testați platforma înainte de videoconferință pentru a vă asigura că imaginea și sunetul sunt cât se 

poate de clare și că puteți folosi toate opțiunile disponibile.  
 Nu uitați să vă verificați camera, microfonul și lumina.  
 Exersați utilizarea platformei alese pentru a vă asigura că știți unde se află totul. 
 Folosiți cu încredere chatul pentru a le oferi participanților mai multe instrucțiuni, a trimite 

linkuri/imagini ori pentru a vorbi direct cu ei, a răspunde nedumeririlor, etc 
 Puneți vizualuri în timp ce vorbiți, pentru a ajuta procesul de învățare al elevilor, aproximativ 70% 

dintre ei au stil de învățare vizual.  
 Includeți exerciții scurte, exemple, semne și simboluri pe care elevii le pot folosi pentru copiii cu 

un stil de învățare kinestezic. 
 Includeți rezumate, texte, pentru a lua notițe, a pune întrebări, a face comentarii, pentru cei cu stil 

de învățare lingvistic verbal. 
 Folosiți videoclipuri sau muzică pentru a sprijini discuțiile, pentru cei cu un stil de învățare auditiv-

muzical. 
 Păstrați-vă timpul de prezentare la minimum și alegeți materiale cât mai diverse pentru a menține 

atenția participanților. 
 Invitați elevii să pună întrebări, a-și spune părerea, a-și ajuta colegii, astfel activitățile vor fi 

interactive. 
 Planificați cursurile și recapitulările din timp, utilizați resursele disponibile online pentru teste. 
 Înregistrați lecțiile online, nu înainte de a cere permisiunea invitaților. 
 Mențineți lecțiile scurte. 
 Verificați cunoștințele periodic și asigurați feed back.  
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
https://adfaber.org/ 
www. digitalnation.ro 
https://www.aspireteachers.ro 
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ŞCOALA ONLINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR PUIU GEORGETA 

GRADINITA CU P.P. „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA 
 
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom constata că nu există domeniu de 
activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 
a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 
facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 
cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 
românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 
elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 
pentru consultare personală sau profesională. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 
incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument 
de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe 
pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele 
tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

Pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea resurselor digitale, care să 
corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. Și chiar dacă elevii 
par cu mult mai avansați decât profesorii în cea ce numim noi tehnologii informaționale și de comunicare, 
Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării cu un asemenea volum de informații virtuale și 
tendințe noi este cu mult mai mare.  

În contextul actual, în care multe state au închis școlile pe o perioadă care s-a extins pe mai multe 
săptămâni, profesorii din România au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important 
elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă 
determinare, pot face progrese împreună și, mai mult decât oricând, pot încuraja elevii să învețe și să 
lucreze independent.  

Procesul educaţional online a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte 
scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a 
putea urma lecțiile on-line. Chiar şi în învăţământul preşcolar, comunicarea cu copiii a continuat în mediul 
online, preşcolarii primind sugestii de activităţi şi jocuri pe care care să le desfăşoare acasă. Dezavantajul, 
la aceste nivel, este că desfăşurarea activităţilor depinde de disponibilitatea pe care o au părinţii pentru a-i 
ajuta pe cei mici în realizarea sarcinilor date. 

Mai multe școli au organizat „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe platforme 
precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare 
și colaborare online este Google. 

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, este nevoie de trei tipuri de 
resurse: 
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 Platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Cele mai eficiente platforme pe care le 
folosesc profesorii sunt Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e 
similar și accesul e gratuit). 

 Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru 
acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea profesorului. 
Cel mai folosit este Google Classroom . 

 Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă de 
prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri care se pot folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru 
acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau 
Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 
competențe digitale pentru a face față trendului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
www.didactic.ro 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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A FI PROFESOR ÎN VREMEA PANDEMIEI-O NOUĂ PROVOCARE! 

 
PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ,  
PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 

ALEXANDRIA, TELEORMAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” 

 
 Doresc să vă fac cunoscute primele noastre mesaje din școala online, școală experimentală atât din 

punct de vedere tehnic, cât și emoțional. 
 ,,Bună ziua, Dragi elevi de clasa a VIII-a, viitori absolvenți de gimnaziu, viitori liceeni care vor avea 

admiterea cea mai fabuloasă din această lume ,,nebună, nebună, nebună"! 
Mă adresez vouă azi, în calitate de om și de părinte, mai pe urmă, ca dascăl... 
În primul rând, noi, profesorii, suntem alături de voi și de nevoile voastre! Eu imi doresc să aveți 

confortul psihic pe care vi l-ați fi dorit în libertate...Știu că e greu pentru voi și nu puteți să vă descărcati 
energiile negative acumulate de apropierea firească a unui sfârșit de an important pentru voi, dar și pentru 
familiile voastre. În plină pandemie cauzată de un dușman ascuns, un virus, COVID-19, când toată lumea 
s-a oprit în loc, în case, fără nici o libertate ( poate doar aceea de a mai visa...), voi trebuie să fiți mai 
puternici decât oricând, decât oricine...trebuie să invingeți limitele tuturor generațiilor care vor urma de aici 
înainte...acelea de a vă pregăti de un examen important al vieții voastre în condiții de stres și ne-libertate...o 
situație de n-a dorit-o nimeni, ca o încercare a lui Dumnezeu pentru tot Globul... 

Sunt alături de voi și de familiile voastre! 
Știu că aveți destule desene pe care le creionați când faceți pauze, iar aceste mici refulări în artă vă 

fac bine. Toate schițele voastre realizate ,,la minut" sunt materialele care mă interesează acum. Încărcați, la 
alegere, orice reprezentare care vă stârnește emoție, oricând aveți un moment liber între materiile de 
examen. 

Vă știu de când ați pășit în ciclul gimnazial, pe alții de când erau mai mici, știu cât de mult am evoluat 
împreună și cât de mult ne-am fi dorit să avem parte de un final tot împreună! 

Vă doresc o bună înțelegere cu familia! Și să încercați să evitați conflictele. Acestea nu duc la ceva 
bun. Iar vorbele grele aruncate într-un moment de furie, rămân în sufletele oamenilor...și-i macină...Trebuie 
să facem un efort de a fi mai buni, doar împreună vom învinge! 

Vă iubesc și vă apreciez toate eforturile! 
Sunt alături de voi! 
0763….. este nr.de whatsapp. putem ține legătura și acolo, dacă e nevoie. 
P. S. pentu cei care doresc să afle informații despre admiterea la liceul cu filieră vocațională, voi 

reveni cu informări. Deocamdată nu știm exact cum se va proceda.” 
 ,,După ce am recapitulat cunoștintele deprinse în Sem.1, vom realiza un afiș cu tema ,,Primăvara 

anului 2020" 
Puteți folosi tehnici diferite, materiale-la alegere-, puteți insera texte potrivite și mesaje pozitive, de 

încurajare pentru oricine privește compoziția plastică ce are acest subiect delicat, derivat din dorința de a fi 
impreună, de a reuși să trecem peste acest moment unic și nedorit în viețile noastre: pandemia cauzată de 
apariția COVID-19, un virus care a făcut ravagii la nivel global, un virus pentru care se caută soluții de 
combatere și prevenire a bolii, prin găsirea unui vaccin... 

Și copiii, dar și părinții lor au fost victime nedorite ale acestuia. Așadar, mesajele de încurajare vor fi 
pentru toate categoriile de vârstă! Mai ales pentru bunici. Acum ei au nevoie de hrană spirituală, de 
încurajările noastre sincere, de copiii pe care i-au crescut și îngrijit cu drag și, uneori, cu neajunsuri... 
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Îmi doresc ca această temă să fie una de suflet! Nu contează cât de bine abordați tema plastică pe care 
am predat-o! Nu contează cât de bine arată formele care nu întotdeauna ne reușesc prin reprezentarea 
grafică...vom avea timp să corectăm unele mici detalii cand ne vom reîntalni...Acum contează doar mesajele 
voastre! Sufletele trebuie să fi rămas împreună, să vibreze energia pozitivă! Împreună putem să invingem 
dușmanul nevăzut! Și putem să fim sursa de energie a celor care vor vizualiza desenele noastre! 

Poate părea banal ce am spus...pe parcurs, în timp, în viitor, veți vedea că e important ce întreprindem 
împreuna acum. SUFLETELE trebuie salvate! Apoi, TOTUL VA FI BINE! 

Spor la lucru! Clasa a VII-a 
,,Vom realiza expoziții virtuale cu desenele voastre de încurajare. 
Să fiți originali și creativi în abordarea compoziției. 
-fiecare, când are timp. 
-știu cât de ocupați sunteți cu toate materiile, cât de greu e sa comunicăm astfel, de fapt, nefiresc...dar 

nu trebuie să ne descurajăm, vom învăța împreună să ne descurcam în aceste condiții, elevii-părinții-
profesorii.Dor de voi! Vă imbrațișez cu drag!” Clasa a VI-a 

,,Vom avea atelier de obținere a punctului și a liniei, prin diferite tehnici, cum ar fi, prin stropire, prin 
suflare cu bețisorul, cu fire de lână sau bumbac îmbibate în culori, prin tehnica ștampilei repetăm forma, 
dar schimbăm culoarea sau invers, repetăm culoarea dar schimbăm forma. Ele pot fi alăturate, suprapuse, 
compuse de voi prin joc. Dacă aveți animale de companie, ele vă pot ajuta...cu lăbuțele, gheruțele... 

Punctele pot fi mari sau mici, liniile pot fi subțiri sau groase. 
Pe aceste compoziții decorative spontane veți scrie un mesaj care poate fi scris tot cu puncte sau linii. 

Mesajul trebuie să conțină ceea ce vă doriți voi în momentul de față!! Ce vă doriți cel mai mult în aceste 
momente? Să vedem câte idei originale obținem împreună { deși, separați...}! Trebuie să lucrați așa: fără 
stres! ca o joacă! cu bucurie! cu oricare materiale ce le aveți la îndemână! 

A fi copil e un lucru mare! Clasa a V-a 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
PROF. PURECA ELENA EMANUELA 

GPP NR.1 CĂSUȚA PITICILOR, HOREZU, VÂLCEA 
 
În grădiniţă, calculatorul este foarte util atât preşcolarului cât şi cadrului didactic, însă folosirea lui 

trebuie realizată astfel încât să conducă la îmbunătăţirea calitativă a procesului instructiv-educativ şi nu să 
îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi 
formarea unor deprinderi care să permită copilului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 
permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu 
frică şi rezistenţă. Orientaţi cu încredere spre schimbare copiii vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine 
pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. 

Educaţia este într-un flux permanent de schimbare. Evoluţia societăţii este din ce în ce mai alertă, 
devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, 
pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Acest lucru duce la creşterea volumului 
de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării 
calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-educativ Cadrele didactice trebuie să fie 
formate pentru a face faţă schimbării şi inovării. Activităţile educaţionale de astăzi trebuie să se desfăşoare 
într-o manieră nouă, modernă. 

Eficienţa calculatorului în procesul educativ este determinată de mai mulţi factori: gradul de pregătire 
al cadrului didactic în utilizarea calculatorului, de numărul de copii, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile 
acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în activitate, 
de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru 
elaborate.Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul 
activităţii conduce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor copii la activitate, 
nerealizarea obiectivelor propuse şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţare-
evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de 
investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane.  

Deasemenea, individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului copil-cadru didactic şi 
la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. 

Utilizarea calculatorului are şi numeroase avantaje: 
• Stimulează capacitaţea de învăţare; 
• Consolidează abilităţile de investigare ştiinţifică; 
• Întărireşte motivaţia copiilor în procesul de instructiv-educativ; 
• Stimulează gândirea logică, memoria şi imaginaţia; 
• Introduce un stil cognitiv, eficent, un stil de muncă independentă; 
• Instalează un climat de autodepăşire, competitivitate; 
• Mobilizează funcţiile psihomotorii în utilizarea calculatorului; 
• Dezvoltă cultura vizuală. 
Calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt 

mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă copiilor 
modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 
neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente imposibil de 
realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau 
a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Preşcolarii au posibilitatea să modifice foarte uşor 
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condiţiile în care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât 
să poată urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa 
legi. Deşi efectuarea experimentelor reale este extrem de utilă deoarece aşa cum spunea un proverb chinez: 
”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi material didactic. 
Mediile virtuale, tehnologiile digitale nu reprezintă o simplă adăugare în planul de învăţământ, ele trebuie 
să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ȘCOLII ON-LINE  

 
PROF. INV. PRIMAR - PUȘCAȘU MIRELA-SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALA TG. TROTUȘ 
 
Pandemia de Coronavirus a adus cu ea o criză care a afectat mai multe sectoare din societate, unele 

dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: 
cea digitală. 

Din 11 martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții au 
încercat să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional a continuat 
în mediul on-line până la sfârșitul anului școlar. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat 
situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele 
ale părinților, pentru a putea urma lecțiile on-line. 

Problema este că s-a pus în aplicare acest sistem fără o minimă pregătire prealabilă și fără a asigura 
tuturor elevilor condiții egale de pregătire. Astfel, potrivit președintei Consiliului Național al Elevilor, 
Antonia Pup, peste 300.000 de elevi nu au avut acces la internet, ceea ce a dus la adâncirea diferențelor 
dintre elevii din mediul urban și rural. 

Dincolo de sincope, greutăți, și decizii impuse peste noapte, există unități de învățământ care s-au 
adaptat cu succes noilor metode de învățământ on-line, pentru că se pregăteau deja pentru școala viitorului. 

Cel mai mare câștig a fost că profesorii s-au unit, iar copiii au venit la această întâlnire on-line și au 
împărtășit profesorilor cunoștințele din domeniul IT, și astfel s-a creat o apropiere și o empatie între profesor 
și elev. Cadrele didactice au îmbinat metodele tradiționale cu predatul on-line. Cel mai mare câștig a fost 
că noi, ca profesori, am colaborat. În loc să căutăm scuze și să ne lamentăm, am căutat soluții. Astfel, s-au 
creat comunități locale de profesori cu mentalitate deschisă, motivați și pasionați de ceea ce fac, care au 
devenit factori de schimbare pentru colegii lor și pentru comunitatea în care trăiesc. Acolo unde se vrea, se 
poate. Nu toți copiii au venit, din diferite motive. Sunt profesori care au muncit de două-trei ori mai mult 
decât înainte. În medie, cam 70% dintre copii au reușit să vină la orele on-line, în ciuda eforturilor 
profesorilor. Aceștia au fost cei care au avut acces la tehnologie. Avantajul a fost legat de noutatea acestei 
realităţi și fiind o experienţă inedită, a avut un farmec ataşat. A fost o invitaţie de nerefuzat pentru copiii 
nativi digital. Lipsa apropierii fizice şi oboseala psihică pe care o cauzează expunerea la ecran sunt, din 
păcate, dezavantaje. 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli a coordonat organizarea școlii 
online, iar profesorii au comunicat cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate 
în prealabil. Tot acest context a însemnat mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare 
pentru profesori. Chiar dacă nu a putut fi recuperată întru totul interacțiunea din clasă, cea fizică, și nu 
toate orele au fost organizate online, exemplele reușite ale celor care au aplicat aceste măsuri arată că 
oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers 
ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. 

Cum ne-am organizat clasele? 
Unele școli au organizat „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe platforme 

precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Acesta a fost primul pas pentru a 
stabili calendarul online și modul cum se va comunica cu elevii.Cel mai popular instrument de 
colaborare online cu aplicații care acoperea toate nevoile de comunicare și colaborare online este 
Google. Pentru a accesa gratuit Suita Google for Education, e nevoie ca școala să aibă un domeniu și 
să se înregistreze cu un cont G Suite for Education. Un singur administrator poate crea acest cont de 
unde poate crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel domeniu. 

În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, se putea folosi contul personal de Google pentru 
a împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde se pot centraliza în sub-foldere materiale, 
pe clase sau teme, cu colegii și elevii. Pentru ca elevii să urce teme sau alte fișiere, e nevoie să aibă un 
cont de Google, la rândul lor. Contul de email e destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui 
să fie cel care creează și administrează contul.  
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 Pentru a fi cât mai eficienți, la ciclul primar, s-a procedat astfel: 
•  Învățătorul a comunicat pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu 

elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
• S-a pregătit și împărtășit un program săptămânal cu intervalele orare în care s-au organizat întâlnirile 

online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe Zoom, de la 10 la 
10.50: ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 :Tur virtual la muzeu etc. 

• Era important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuia să aibă acces la Internet de pe 
laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

• În cazurile unde elevii nu au avut acces la Internet și nici echipamentul necesar pentru a se putea conecta, 
au fost concepute fișe și activități speciale și s-a discutatat cu persoana care are elevul în grijă săptămânal, pentru 
a ne asigura că acești copii continuă să lucreze. S-a comunicat și telefonic cu elevii și chiar dacă nu toțiau putut 
ține pasul, a fost foarte important să le arătăm că ne preocupă starea fiecăruia și că avem în continuare așteptări 
și sarcini clare. Chiar și așa, au fost copii care au rămas izolați, iar profesorii au luat în calcul deja organizarea 
unei școli de vară, de recuperare, pentru aceștia. 

 Eu m-am adaptat la învățământul on-line, încercând să fiu creativă și mai ales flexibilă cu programul 
și cu nevoile copiilor.Am creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, am realizat înregistrari ale unor 
activitati, le-am dat foarte multe provocări practice și am învațat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. 
Am încercat să iau feedback și de la parinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic și elev, 
care are un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile în care am filmat 
și nu cele în care i-am ținut pe copii doar în fața calculatorului, pentru că sunt copii mici, de clasa I. Predarea 
on-line înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim 
învățarea și să ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul 
de acasă. 

 Acesta este viitorul, este era tehnologiei, era digitală, însă lucrurile acestea ar trebui totuși dozate.Ar 
trebui să ne gândim totuși foarte mult la importanța creativității, păstrării unor valori cu care copiii trebuie 
să crească, pentru că este ca și într-o grădină:o să culegem ce cultivăm.Trebuie să avem grijă la cât timp 
petrec copiii în mediul real și cât timp în mediul virtual.Prea puțini copii se mai joacă în mediul real, foarte 
mulți sunt în mediul digital. 

 Copiilor le este dor să se întoarcă în sala de clasă.Vor să-și revadă colegii, le lipsesc 
interacțiunea și energia din colectivitate.Oricum va arăta școala viitorului și oricât de tehnologizată 
va deveni, furnizorii de educație vor trebui să țină cont de nevoia, umană elementară a dialogului, a 
interacțiunii sociale în persoană. 

 Cred că ne vom adapta pentru toamna 2020. Asta ne învață aceasta criză. Atâta timp cât nu ne 
pierdem umanitatea, vom ști ce să facem.Rămâne, desigur, discuția dacă avem resursele necesare pentru a 
implementa un astfel de sistem de predare on-line si de adaptare la meseriile viitorului.Poate că... nu avem, 
dar putem avea, dacă facem un Plan strategic, să urmărim pe o perioadă de câțiva ani acest obiectiv, eu cred 
că se va putea. Consider că exemplele pozitive pot fi multiplicate. Și desigur, este nevoie de finanțare, de 
un management performant și de restructurare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Emisiunea „Serviciul de noapte” cu Maria Țoghină, ediția din 27/28 aprilie 2020, în linkul de 

mai jos: 
https://www.facebook.com/romaniaactualitati/videos;  
2.https://adevarul.ro/educatie/scoala/care-avantajele-dezavantajele-scolii-online. 
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GRADINIȚA ON-LINE 

 
G. P. N. SĂLCIOARA-SMEENI-JUD. BUZĂU 

PROF. POTORAC DANA MARINA 
 
În procesul instructiv educativ derulat în grădiniță și în general în învățamânt, dezideratul final este 

competenţa și, consider că, nicio tehnologie, nicio teorie, nicio abordare nu trebuie să elimine relaţia 
profesor- preșcolar. Tehnicile e-learning sunt instrumente comode şi eficiente, la îndemână pentru cadrele 
didactice, iar o combinare a acestora și a celor tradiționale este cheia succesului în abordarea activităților 
din grădiniță. Competenţa şi experienţa în rezolvarea problemelor se pot obţine doar dacă permanent se are 
în vedere interdependenţa realitatea fizică-realitatea virtuală, şi dacă se întreprind eforturi pentru însuşirea 
de noi cunoştinţe, pentru conoaşterea corespunzătoare a tuturor aspectelor privind modelul fizic, respectiv 
modelul virtual, aspecte determinate de particularităţile problemlor de rezolvat dintr-un anumit domeniu. 

În ultima perioadă a acestui an școlar am derulat la grupă activități on-line care s-au dovedit de un 
real succes în rândul preșcolarilor mei. În sprijinul acestei afirmații vă prezint un model de planificare pe 
care am elaborat-o în perioada de predare învățare on line. 

 
TURA I 

D
at

a 

Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică 

Sem
nătura 

educatoare 
18
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1.”Cu apa ne jucam, cifrele le 
repetam” 
DS 
2.Joc muzical ”O pisică 
mititică” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TChlsIrDoA4 
 

- să utilizeze o sticlă de plastic cu 
pulverizator pe care sa o umple 
cu apa/sau o sticla de plastic in al 
carei dop facem o gaura cu un 
cui; 
- să traseze, cu creta sau 
caramida pe asfalt cifrele 
invatate(1, 2, 3 grupa mica, 1, 2, 
3, 4, 5 grupa mijlocie si 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 grupa mare) 
trasandu-le de mai multe ori; 
- sa pulverizeze cu apa cifra pe 
care o solicita adultul, dovedind 
astfel ca recunoaste cifra 
respectiva. 
- grupa mare poate adauga si 
literele de tipar printre cifre; 
- să asocieze mișcările sugerate 
de textul cântecului 

-Întocmirea planificării pentru activităţile 
online ce se vor desfăşura în această 
săptămână 
-Consultarea unor surse online în vederea 
stabilirii celor mai eficiente mijloace de 
îndeplinire a sarcinilor 
https://www.youtube.com/watch?v=TCh
lsIrDoA4 
- realizarea exercitiului de catre cadrul 
didactic si filmarea acestuia în vederea 
postării pe grup. 
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1 ,,Plastilina de acasa creeaza 
cifre frumoase”  
DEC 
2. Joc de mişcare”Cinci 
maimutele” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=U23gL88iSVA 

- să realizeze plastilină din faina, 
sare, apa, cacao (sau un colorant 
alimentar), ulei, conform 
indicatiilor postate de catre 
educatoare pe grup; 
- sa modeleze, cu ajutorului 
plastilinei, cifrele invatate(1, 2, 3 
grupa mica, 1, 2, 3, 4, 5 grupa 
mijlocie si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 grupa mare) 
- să asocieze mișcările sugerate 
de textul cântecului 

-Întocmirea planificării pentru 
activităţile online ce se vor desfăşura în 
această săptămână 
-finalizarea cursului de formare online 
Profesor în online 
-Participarea la discuţiile metodice de pe 
grupul whatsapp al grădiniţei 
- realizarea materialelor didactice 
utilizate în activitate. 
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1. ,,Cu apa si sapun ne vom 
distra” 
sau ”Poțiunea magică pentru 
păpușă” 
DS 
2. Moment de mişcare ”Bat din 
palme” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lWRD1IBh4r0 

- sa puna detergent de vase intr-
un recipient 
- sa taie o sticla de plastic si sa o 
acopere cu o soseta, ca in 
postarea video 
- sa faca balonase de sapun 
sufland in sticla, ca in postarea 
video atasata pe grup. 
Sau dacă aleg celălalt 
experiment: 
- să toarne ulei într-un pahar 
astfel încât să fie mai bine de 
jumătate  
- să adauge apă peste ulei cam de 
două degete în pahar 
- să adauge câteva picături de 
tempera  
- să pună o pastilă de calciu în 
pahar. 
- să asocieze mișcările sugerate 
de textul cântecului 

Consultarea unor surse online în vederea 
stabilirii celor mai eficiente mijloace de 
îndeplinire a sarcinilor  
- studiu individual privind modul de 
lucru pe platformele online 
https://www.facebook.com/watch/?v=2
32759348023733 
https://www.facebook.com/grannylaver
ne/videos/10217129727055437/ 
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1” Țica-Emoțica” 
DOS 
2Joc de mișcare ”Câte unul pe 
cărare” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=keZ2xKKJRUw 

-să asculte poezia despre emoții 
-să posteze o fotografie care să 
evidențieze cum se simt atunci 
când lucrează sarcinile de acasă 
-sa mimeze expresia feței 
conform versurilor 
cantecului:bucurie, tristete, frica 
etc  
- sa asculte cantecul Emotia este 
prietena ta; 
https://www.youtube.com/watch
?v=YnsGJ5NNZkQ 
- să asocieze mișcările sugerate 
de textul cântecului 

Consultare resurse online 
https://www.youtube.com/watch?v=Yn
sGJ5NNZkQ 
- studiu individual privind lucrul cu 
platformele on-line  
- inregistrarea poeziei de catre cadrul 
didactic si postarea ei pe grup.. 
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1”Cu frunze ne jucam, modele 
originale creăm” 
DEC 
2 
Joc de miscare 
”Noi suntem ciupercute” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6jN266ziTPI 
 

-Să adune frunze, flori naturale 
din care sa realizeze diferite 
modele pe care sa le lipeasca pe 
o coala, realizand un tablou. 
- sa puna coala A4 intr-o folie de 
plastic pentru a se pastra in timp. 

Consultare resurse online: 
https://www.youtube.com/watch?v=6j
N266ziTPI 
Participarea la discuţiile metodice de pe 
grupul whatsapp al grădiniţei 
- realizarea raportului saptamanal de 
activitate online 
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CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
Comunicare cu părinţii telefonic şi pe grupul închis de facebook al grupei 
https://www.facebook.com/groups/116856262332451/?epa=SEARCH_BOX 
Link-uri trimise:  
https://www.youtube.com/watch?v=TChlsIrDoA4 
https://www.youtube.com/watch?v=U23gL88iSVA 
https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0 
https://www.youtube.com/watch?v=M-AeWu2evjo 
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ 
https://www.youtube.com/watch?v=keZ2xKKJRUw 
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E-LEARNING VERSUS TRADIȚIONAL 

 

PROF. PREOTEASA CARMEN – FLORINA 

COLEGIUL NAȚIONAL ECATERINA TEODOROIU, TG-JIU 
 

În ultimii ani educația asistată de calculator sau învățământul electronic, denumit și e-learning, a luat 

amploare și în România, dezvoltându-se tot mai mult pe măsura evoluției tehnologiei. Astfel s-a ajuns la 

formarea celor două stiluri educaționale și la argumentele pro și contra, precum și la discuțiile despre cum 

este afectat învățământul tradițional de varianta e-learning. 

Deși ambele stiluri educaționale prezintă limitări, dar și avantaje, sunt totuși situații în care LMS 

(Sisteme de management al învățării) poate fi alegerea optimă pentru o instruire eficientă și de succes. 

Astfel, în cadrul învățământului preuniversitar, instruirea online vine ca o completare a educației 

tradiționale, prin utilizarea tehnicilor moderne și a tehnologiei în scopul atingerii unui nivel superior al 

procesului de predare-învățare-evaluare, în vreme ce în cadrul companiilor, aduce o serie de beneficii, fiind 

astfel preferată în detrimentul instruirii clasice. 

Beneficii e-Learning versus tradițional 

• Minimizarea costurilor 

Prin alegerea unui curs online se pot economisi costurile legate de contractarea unui trainer, 

închirierea unui spațiu, precum și a cheltuielilor de deplasare, și în funcție de situație, cazarea cursanților. 

• Flexibilitate și Accesibilitate 

Datorită accesibilității și flexibilității platformei, cursurile și resursele atașate acestora pot fi accesate 

de oriunde, oricând. 

• Interactivitate 

Instruirea online se caracterizează prin interactivitate, datorită utilizării resurselor didactice în diferite 

formate electronice, și a conținutului de tip gamificare, transformând astfel procesul de instruire din 

obligație în motivație. 

• Eficacitate 

LMS nu se concentrează pe procesul de învățare în sine, ci pe nevoile utilizatorilor. Asta înseamnă 

că utilizatorul poate învăța în ritmul lui, fără a fi presat de timp sau de companie 

• Expunere 

Numărul cursanților activi, înscriși la un curs online poate fi semnificativ mai mare decât cel al 

participanților la un curs prin metode clasice, având foarte puține constrângeri tehnice sau tehnologice. 

• Securitate sporită a datelor 
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Platformele e-learning oferă un sistem de securitate strict, care are la bază protejarea datelor tuturor 

utilizatorilor, indiferent dacă aceștia sunt simpli participanți la programul de învățare, fie că sunt manageri, 

administratori, profesori sau alți utilizatori care iau parte la acest proces într-un fel sau altul. Astfel, 

utilizatorii primesc o parolă cu ajutorul căreia se pot autentifica alături de adresa de e-mail. Nu pot fi activi 

de pe două dispozitive în același timp și există o anumită perioadă de inactivitate acceptată pe platformă, 

după care utilizatorul respectiv va trebui să se autentifice încă o dată pentru a putea reveni. 

• Evaluare rapidă 

Permite monitorizarea și evaluarea, manuală sau automată, a rezultatelor obținute de cursanți și 

progresul acestora pe perioada cursurilor. 

• Accelerarea productivității 

Învățământul tradițional presupune organizarea cursurilor la o anumită dată și oră, într-o locație 

prestabilită, acest lucru ducând la îndepărtarea persoanelor de la locul de muncă pentru câteva ore sau chiar 

zile, putând necesita chiar și costuri de deplasare. E-learning accelerează productivitatea învățării, utilizând 

pana la 60% mai puțin timp angajat comparativ cu formarea condusă de instructor. 
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,,PRIMĂVARA- ANOTIMPUL BUCURIEI” 
 

EDUCATOARE PRESCOVIȚĂ OANA 
JUDEȚUL BACAU, LOCALITATEA ONEȘTI 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NAZDRAVANII 
 STRUCTURA A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 ONEȘTI 

GRUPA MIJLOCIE 
 
TEMA SĂPTĂMÂNII ,,Primăvara- anotimpul bucuriei” 
TEMA ZILEI ,, Culorile primăverii” 
COMPORTAMENTE URMĂRITE 
Dezvoltarea sensibilității și a gustului estetic și artistic; 
Obținerea unor forme spontane și elaborate. 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL Domeniul Estetic și Creativ 
CATEGORIA DE ACTIVITATE Educație plastică 
SARCINA DE LUCRU 
 
 Stimați părinți,  
Este din nou primăvară și natura tocmai s-a trezit la viață.  
Odată cu ea a înflorit câmpia iar florile au început să-şi deschidă petalele, să parfumeze aerul şi să 

zâmbească cerului .E anotimp de sărbătoare iar natura se închină în faţa curcubeului de culori.  
Să ne bucurăm împreună de toate aceste minuni ale naturii! 
 
Observați cu copiii dumneavoastră natura, florile, cerul, insectele…toate schimbările din jurul 

nostru! 
Discutați despre aceste schimbări și puneți-le la dispoziție materiale( acuarele, culori, plastelină) 

astfel încât să realizeze lucrări cu ce i-a impresionat mai mult! 
 
MATERIALE NECESARE & LINKURI UTILE  
• Acuarele 
• Pensulă 
• Folie alimentară/ hârtie/ plastelină 
 
REFLECȚII ÎN URMA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ACASĂ 
Se știe că toți copiii sunt fascinați de culoare, ei comunică stările și sentimentele lor prin culoare. 

Astfel, mai mult decât alte activități, cea plastică constituie mijlocul de activare și stimulare a potențialului 
creator. 

 Pornind de la această premisă am îndemnat părinții să pună la dispoziția copilului materialele 
necesare și să lase frâu liber imaginației și creativității. 

 Doar că în locul clasicului suport de lucru: hârtia …și furând o idee mai veche de la grădiniță, 
mămicile creative au ajutat copiii să realizeze o pictură pe folie alimentară înfășurată în jurul unui scaun de 
bucătărie răsturnat. 

 Dar am primit și alte lucrări drăguțe și pline de culoare: buchet de flori realizat prin amprentarea cu 
o sticlă de plastic, o buburuză confecționată dintr-un tub de hârtie, insecte modelate cu migală și multă 
creativitate. 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE  

 ȘCOALA DE ACASĂ- EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

 PROF. INV. PRIMAR: PREZARET VIOLETA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,, VALERIU D. COTEA” VIDRA, VRANCEA 

 
 10 martie 2020, ultima zi printre elevii clasei a IV-a. Un sentiment straniu mă gâtuia și-mi îneca 

fragile idei prin care-ncercam să le transfer încredere și speranță: ,, E doar o mică pauză. O săptămână 
zboară ca gândul și ca vântul! Tocmai am terminat Unitățile de măsură la Matematică, v-ați descurcat 
admirabil la Evaluare. Ne vom reaminti împreună Elementele de Geometrie. Și la Limba și literatura 
română am parcurs frumos Părțile de vorbire! Urmează să vedem cum pot fi ele Părți de propoziție, cele 
despre care vă tot povesteam. Puteți încerca să citiți despre…”. Le vedeam zâmbetul, un zâmbet care mă 
dezarma, pentru că, deși nu se știa, știam că-i ultima oară când stăm față-n față. 

 Aveam grupul nostru de WhatsApp. Încă din aceeași zi am comunicat, propunându-le că n-ar fi rău 
să-ncercăm să exersăm scrierea de mesaje mai ample, cu un conținut informațional mai altfel. Le-a plăcut 
ideea și-au intrat în joc. Deja făcusem, fără să ne dăm seama, o incursiune prin Morfologie și Unități de 
măsură. O altfel de sistematizare. Am îndrăznit să facem și pasul următor: apeluri video în aceeași aplicație. 
Interesant, dar ne limita posibilitatea de-a ne auzi și de-a ne vedea cu toții.  

 Cu dorința de-a păstra coeziunea grupului, a apărut la orizont șansa de a ZOOMzăi. Și-am pornit în 
noua aventură. Mai greu, mai anevoios, cu dispozitive de împrumut, în joacă. Da, că am început cu un joc: 
,,Careul cu numere buclucașe”, un joc de comunicare, intercunoaștere, explorare personală, având ca 
tematică ,, diversitatea”, cu un nivel mediu de dificulatate. Fiecare ne-am improvizat post-it-uri de diverse 
culori și forme pe care am scris numere de la 0 la 31. Fiecare elev a notat pe un post-it, sau pe mai multe, 
un număr ce a reprezentat ziua în care a trăit o experiență sau un eveniment marcant. S-au comunicat detalii 
în măsura în care acest lucru a asigurat confort în grup. Jocul a vizat cunoștințe, abilități și atitudini ale 
copiilor. 

 După ce au făcut dovada că și-au însușit regulile jocului în etapa lui de pregătire și li s-au oferit 
exemple legate de semnificația numerelor și a zilelor, elevii au arătat, pe rând, ce numere au notat și au 
prezentat semnificația acestora pentru ei. Au dat detalii și despre forma și culoarea post-it-urilor. Când au 
precizat în ce lună se află acea zi, au indicat anotimpul căruia îi aparține acea lună. Pentru cei care-au indicat 
și numele zilei, s-a precizat a câta zi din săptămână este. La sfârșitul jocului, elevii au observat că un număr 
poate avea importanță pentru mai mulți dintre ei, dar o o semnificație deosebită pentru fiecare în parte. Au 
fost promovate, ca valori, atât încrederea și solidaritatea, cât și respectul reciproc.  

 Pentru a limita timpul petrecut în fața dispozitivelor, activitățile au fost concepute integrat, într-o 
manieră cât mai atractivă, cu scopul de a le păstra atenția și concentrarea și de a le stimula curiozitatea. La 
o activitate de Recapitulare finală, s-a abordat textul ,, Piatra Pițigoiului”, după Tudor Arghezi, text care 
prezintă, într-o manieră artistică, ciclica migrare a păsărilor călătoare-personaje, peripețiile și dificultățile 
călătoriei și-o viziune asupra trecerii ireversibile a timpului. Lectura și aprofundarea lecturii acestui text 
ajută la formarea unor competențe specifice, la mai multe discipline: 

*Limba și literatura română:  
 Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj imaginar urmărind un set de 

repere 
- stabilirea trăsăturilor unui personaj, la alegere ( caracterizare fizică și morală) 
Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii 
-raportarea propriei experienţe la cea a personajelor. 
Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare 
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-utilizarea întrebărilor investigatorului perfect în vederea formulării ideilor (Cine? Ce a făcut? Unde? 
Când? Cum? De ce?) 

*Matematică 
Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori mai mici sau 

egali cu 10, respectiv egali cu 100  
- identificarea numărului de păsări existent în text, scrierea lui cu cifre arabe și romane. 
Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete, inclusiv pentru 

validarea unor transformări  
- consultarea unei surse și aflarea distanței de la Cernavodă în Egipt, exprimată în kilometri. 
 *Științe ale naturii 
Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese  
Cicluri de viață în lumea vie – păsările îmbătrânesc și migrarea devine din ce în ce mai grea. 
*Arte vizuale și abilități practice 
 Remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate  
Realizarea ,, Palatului păsărilor” ( cu material și tehnici la alegere; sugestii). 
*Joc și mișcare 
Utilizarea deprinderilor locomotorii în condiții variate  
Jocul ,, Zboară, zboară!” 
Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale însoţite de dans  
Audierea unui fragment muzical- ,, Ciocârlia”. 
*Educație civică 
Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni  
- citirea fragmentelor care evidențiază solidaritatea păsărilor, respectul și responsabilizarea fiecăria 

în palat, atitudinea pițigoiului față de împărăteasa negricioasă. 
* Geografie 
Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă  
Localizarea pe hartă și pe Globul pământesc a orașelor și a țărilor menționate în text, cu precizarea 

emisferei căreia aparțin și a continentului din care fac parte. 
 Viitorul este construit de către copiii pe care îi are o societate, iar acest viitor este cu atât mai luminos, 

cu cât educația copiilor este la standarde mai înalte. Toți am fost puși în fața unei situații inedite, aceea de 
a sta în case, departe de sala de clasă și de băncile școlii. Arta educației a netezit adaptarea, a alungat 
tristețea provocată de izolarea impusă. 

 Destinele tehnologizate ale copiilor din anii ce vor veni vor fi private de umanitatea specifică 
mediului școlar? 

 Să fie școala online pretextul unei revoluții a mentalităților în învățământ? Nu-mi permit să știu, deși 
nu se știe! Tehnologia ne-a ajutat să aducem școala în casa fiecărui copil, însă, din nefericire, nu toți dispun 
de o astfel de tehnologie. A fost prilejul ideal de a valoriza această fragedă generație definită prin 
tehnologie, dar rămân fidelă școlii care te lasă să citești emoții dincolo de un ecran, într-un obraz rumen de 
bucurie, în niște ochi luminoși c-au descoperit noi tărâmuri ale cunoașterii, într-un zâmbet de care-mi va fi 
dor și căruia n-am apucat să-i spun că în propoziția simplă ,, Copilul învață.” subiectul răspunde la 
întrebarea ,, cine?”, iar predicatul va fi aflat folosind întrebarea ,, ce face?”. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

EDUCAȚIE, INCOTRO? 
 

PROF. PRICOP ELENA-LACRAMIOARA 
ȘCOALA PROFESIONALA MOGOȘEȘTI-IAȘI 

 
A învăţa presupune a te elibera de o ignoranţă, de o incertitudine, de o stângăcie, de o incompetenţă, 

de o orbire; înseamnă să ajungi să faci mai bine, să înţelegi mai bine, să exişti mai bine. Olivier Reboul 
  
 În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea faţă de 

profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, văzut drept 
obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala modernă, care pune 
accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie.  

 Ce ne facem în situație de criză ? Pandemia a venit, nu e de glumit ! Ce facem cu educabilul, cu 
elevul care nu are nici pix la îndemână, darămite telefon performant, laptop, tabletă, internet, abilități de a 
lucra pe platforme ? Ce facem cu elevul pe care nici la tablă nu-l putem scoate ușor, darămite să-l ridicăm 
din pat ?! În procesul de învăţământ, elevii trebuie să părăsească poziţia de receptori pasivi şi să devină 
parte creativă, activă şi cooperantă a acestui proces. Ei trebuie ajutaţi să-şi asume nu numai drepturi, ci şi 
responsabilităţi, întrucât acestea din urmă îi vor ajuta să-şi formeze un spirit civic. Suntem noi oare pregătiți 
sufletește, psihic, emoțional, pentru o situație de criză? Ce facem cu învățământul-tradițional/modern ?! 
Încotro cu el, încotro fără el? În învăţământul modern, se promovează un rol nou al elevilor, aceştia fiind 
stimulaţi să dobândească abilităţi şi capacităţi. De asemenea, se pune mare accent pe studiul individual, 
pentru ca elevii, odată ieşiţi din câmpul şcolar, să fie capabili să-şi continue educaţia, abordând latura 
informală a acesteia. Sunt, oare, toți pregătiți ? 

 Ca profesor, dar mai ales ca părinte, acestea sunt reale provocări. Ca mamă a unui elev de clasă 
pregătitoare, m-am văzut aproape epuizată. Ce înțelege un copil din termenul școala on-line ? Cât de sănătos 
e pentru un copil să stea jumătate de zi cu ochii în telefon ! Să nu mai punem la socoteală excesul de zel al 
cadrului didactic, care, având la dispoziție materialele necesare, copleșește elevul cu fel și fel de fișe! Bietul 
elev se află în situația sigură de a urî școala, dar și pe părintele epuizat, părinte ce are rol de cadru didactic, 
părinte ce mai are un copil de legănat. Ne putem lesne imagina cum decurge o astfel de zi! Dar cum au 
decurs următoarele! A fost o trecere bruscă de la un tip de școală la un alt tip. Toată munca noastră de 
lămurire, că gadgeturile nu sunt bune, că nu e voie cu telefon la școală, a fost în zadar.  

 Valorile vehiculate de şcoală nu îşi găsesc un corespondent viabil pentru tineri, aceştia îndepărtându-
se şi mai mult de educaţia propusă de şcoală. Cartea, altădată cel mai important mijloc de informare şi de 
divertisment, este astăzi abandonată, în favoarea imaginii, care nu necesită un efort atât de mare. Totul în 
detrimentul lecturii, a cărţii cu valenţe formative: dezvoltarea imaginaţiei, îmbogăţirea vocabularului etc. 

 Tristul adevăr al zilelor noastre este acela că nu suntem pregătiți nicicum pentru a face față unei astfel 
de provocări! În primul rând, ne gândim la latura umană, la trecerea bruscă de la o formă de învățământ la 
alta. Câți copii nu se roagă să se întâmple ceva și să primească niște zile libere de la școală, dar parcă nici 
chiar așa ! Ne-am văzut cu toții izolați la domiciliu, dar puși la muncă, încercând să facem față cu brio 
provocării ! Ce ne facem cu cealaltă latură ?! Câți elevi au avut la dispoziție cele necesare pentru școala on-
line, școala de acasă ? Mulți au spus că oricine are un telefon acasă !Așa să fie ?! Realitatea e alta și e dură. 
Nu toți copiii au papuci, pixuri, caiete, dar noi le cerem să lucreze pe platforme ! În familiile numeroase, 
de exemplu, există un singur telefon, de cele mai multe ori, fără internet !Educația e gratuită, e obligatorie, 
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dar în ce sens? Când prețurile au explodat la rafturi, nu avem dreptul să le cerem, să obligăm părinții să 
asigure cele necesare școlii de acasă! Pe ei cine-i sprijină ? 

 Să nu uităm de profesor ! Și el e părinte, lucrează de acasă, își neglijează familia. Educație, încotro 
? Acest tip de profesor contrazice învăţământul tradiţional, care promova un cadru didactic inflexibil, 
distanţat de elevii săi şi de nevoile acestora. El vine să răspundă noilor provocări ale societăţii, propunând 
un model uman al profesorului, surprins în multiplă ipostază: organizator, iniţiator, formator şi evaluator al 
procesului de învăţământ. Astfel, prin actorii săi educaţionali, şcoala propune un model de comportament 
şi de iniţiativă, axându-se pe valori, cum ar fi respectul, munca individuală, tradiţia, imaginaţia creatoare. 

La finalul celor trei luni, cu toții (elevi, părinți, profesori) suntem eroi și premianți ! 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE PRIN PROIECTELE ONLINE 

 
PROF. PRICOPCIUC DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 BOTOȘANI 
 
Dezvoltarea unei competențe cheie reprezintă un rezultat al învățării care este perceput ca o serie de 

abilități, atitudini sau cunoștințe ce vor fi formate elevilor și de care ei se folosesc sau se vor folosi pe 
parcursul întregii vieți în demersul lor de dezvoltare personală. 

 Pentru dezvoltarea unei competențe cheie la elevi este necesară o abordare din perspective inter și 
transdisciplinare, care să le asigure învățarea în vederea adaptării în diverse situații din viața reală. 

În cadrul competenţelor prezentate în Curriculumul naţional pentru învățământul primar și gimnazial, 
competenţa de comunicare în limba maternă este o competenţă cheie, necesară pentru întreaga existenţă 
a omului, pentru inserţia lui socială şi desfăşurarea activităţii de comunicare scrisă şi orală și vizează dubla 
calitate a limbii române, ca disciplină de studiu şi ca limbă de şcolarizare, responsabilă, din această ultimă 
perspectivă, de succesul şcolar al elevilor la celelalte discipline de studiu.  

La lecţiile de limba şi literatura română, elevii învaţă, îşi formează un comportament verbal, abilităţi 
de comunicare eficientă, atitudini pe care trebuie să le ia în anumite contexte de comunicare, când sunt puşi 
în situaţia de a emite enunţuri, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a se manifesta ca vorbitori; formarea 
competenţei de comunicare este deci o activitate de durată, care poate fi atinsă prin aplicarea anumitor 
tehnici de lucru, prin implicarea activă, conştientă a profesorilor şi elevilor în activităţile desfăşurate.  

Cu toate că, primordial, la obiectul Limba și literatura română se urmărește dezvoltarea competenței 
de comunicare în limba maternă, pentru mine, ca profesor de limba română, este o provocare să îmi planific 
activitatea didactică din perspectiva celor opt competențe cheie din profilul de formare european. Spre 
exemplu, la clasa a V-a, la sfârșitul unității Călătoresc prin basme, am propus elevilor Proiectul de grup- 
Itinerar multicultural, realizat cu ajutorul tehnologiilor și prezentat online, în vederea dezvoltării tuturor 
celorlalte competențe cheie.  

 
Proiect de grup- Itinerar multicultural 
Competențe generale:  
- Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise ;  
- Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și international; 
Competențe specifice: 
- 3.2.Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea 

unor imagini, desene, scheme; 
- 5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade 

istorice; 
Mod de organizare: 5 grupe a câte 5-6 elevi;  
 Timp de realizare: 3 săptămâni  
Modalitate de realizare: 
- Fiecare grupă primește câte un basm aparținând minorităților naționale și sarcini de lucru precise 

din partea profesorului. Elevii își împart singuri rolul în grupe, în funcție de preferințele, abilitățile și 
experiența fiecăruia. Lucrul în echipă se poate face online, prin aplicația Zoom.( (competențe cheie vizate: 
Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, competenţe sociale şi civice). 
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Cuprinsul portofoliului: 
- Fișa de lectură a basmului dat, insistând pe identificarea asemănărilor/deosebirilor de temă, 

motive, caracteristici dintre basmele românești citite și basmele minorităților naționale propuse 
(competențe cheie vizate: comunicarea în limba română, a învăţa să înveţi, sensibilizare şi exprimare 
culturală) ; Fișa de lectură va fi realizată în format PowerPoint și prezentată colegilor online. 

- Harta narațiunii (harta mentală) realizată manual sau folosind aplicația MindMap; 
- Confecționarea unor obiecte reprezentative/simbol pentru basmul dat, realizate din materiale 

diverse/ folosind doar trei figuri geometrice (de exemplu: dreptunghi, pătrat și triunghi pentru 
confecționarea coroanei împărătești); (competențe cheie vizate: Competenţă digitală, Competenţe 
matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii); 

- O prezentare PPT/Prezi în care să prezinte informații despre comunițățile etnice, despre cultura, 
tradițiile, obiceiurile, sărbătorile acestora; Elevii trebuie să insereze în prezentare imagini, audio, video etc. 
(competențe cheie vizate: Competenţă digitală, a învăţa să înveţi, sensibilizare şi exprimare culturală); 

Timp de evaluare: 2 ore 
- Modalități de evaluare: -interevaluare (pe baza grilei de evaluare), evaluare orală; 
Fiecare echipă prezintă oral, prin intermediul aplicației ZOOM, rezultatele proiectului; colegii vor 

acorda punctaje în funcție de grila de evaluare stabilită, iar profesorul va insista pe observarea valorilor 
comune propuse de basmele discutate. În această etapă, sunt vizate competențe cheie precum: Comunicare 
în limbi străine (prin exerciții de pronunțare corectă a numelor proprii de persoană întălnite în textele citite), 
comunicarea în limba română, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, competenţe sociale şi civice. 

Dacă în colectivul respectiv există elevi aparținând unor etnii diferite, se poate realiza un calendar 
comun al sărbătorilor, obiceiurilor și tradițiilor populare, promovând astfel identitatea socio-culturală și 
contribuind încă o dată la dezvoltarea competențelor cheie precum comunicarea în limbi străine, 
sensibilizarea şi exprimarea culturală sau competenţe sociale şi civice. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 

EDUCAȚIONAL 
 

PROF. INV. PRIMAR, DANIELA PROCA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SCHITU GOLEȘTI, ARGEȘ 

 
În cadrul procesului instructiv-educativ, un rol deosebit îl au activităţile extracurriculare, percepute 

din ce în ce mai mult ca o necesitate în modelarea personalităţii copiilor. Este cunoscut faptul că 
personalitatea umană se îmbogăţeşte şi se formează treptat, din aspecte cât mai cuprinzătoare ale lumii 
înconjurătoare. De aceea, activitatea copilului nu trebuie să se limiteze la spaţiul şi timpul şcolar, acesta 
trebuie să ia contact cu mediul natural şi social ce presupune o gama mai largă de relaţii, de comportamente. 

Ca o continuare firească a orelor de curs, activităţile extracurriculare pot realiza obiective prioritare 
ale procesului instructiv-educativ, cum ar fi: dobândire de cunoştinţe noi din diverse domenii; completarea 
şi sistematizarea unor cunoştinţe; educarea atitudinii copilului faţă de învăţătură şi faţă de şcoală; cultivarea 
respectului faţă de semeni şi faţă de sine; educarea în spiritul dragostei faţă de natură; dezvoltarea 
capacităţilor creatoare ale elevilor; formarea unor deprinderi utile în viaţa de zi cu zi. 

Activitatea extracurriculară a unei şcoli permite completarea, rotunjirea şi modelarea activităţii 
didactice strict desfăşurată pe procesul de predare şi învăţare a conţinuturilor programelor pe discipline. În 
esenţă, această activitate reprezintă acel "altfel de educaţie", nu cea legată strict de un manual, dar care 
contribuie uneori definitoriu la completarea personalităţii elevilor sau descoperirea şi încurajarea la ei a 
unor valenţe şi aptitudini pentru care orele efective de curs nu ne oferă timpul fizic necesar. Se impune 
totodată corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi a celui local cu cele 
specifice unităţii de învăţământ, inclusiv a activităţii de consiliere şi orientare şcolară, a orelor de dirigenţie 
şi a activităţilor extracurriculare. 

Trăim într-o lume informaţională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia îşi pune din ce 
în ce mai mult „amprenta” în toate domeniile. Nici învăţământul nu a fost ocolit: avem calculatoare în clase, 
unii videoproiectoare, ecrane, table de scris cu marker şi nu cu cretă, copiii vor să vină la şcoală cu 
telefoanele… Cu toată tehnologia, elevii de ciclul primar sunt „tot copii” cărora le place să se joace, să 
râdă. Ce ar trebui să facem noi, învăţătorii? – ne punem adeseori întrebarea. Poate să desfăşurăm mai multe 
activităţi extraşcolare care să-i pregătească pentru viaţă.  

Intr-adevăr, organizarea acestor activităţi presupune un plus de efort din partea cadrului didactic care 
ştie să respecte şi anumite reguli, să îndeplinească anumite condiţii. Evaluarea se realizează fără catalog, 
fapt ce contribuie la sporirea stării de relaxare în comportamentul copiilor. 

Activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având multiple 
valenţe formativ-educative:  

• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate 
contexte şi situaţii;  

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea 
ce şi-o asumă;  

• contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau opiniilor despre 
un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii;  

• asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru 
pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora;  

• ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor;  
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• facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin strategii 
de cooperare;  

• ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai deosebite, 
la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă;  

• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru calificativ/notă. 
Elevii participă activ, cu interes la aceste activităţi şi cred că cel mai mult îndrăgesc excursiile şi 

serbările.  
Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea pe care o favorizează este 

mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs. Intrând în contact direct 
cu natura, observându-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu, când vor fi adulţi, vor fi 
protectorii ei. Organizând excursii cu elevii avem posibilitatea de a contribui la dezvoltarea personalităţii 
lor prin valorificarea intereselor şi a aptitudinilor acestora. 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea 
serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele 
importante din viaţa şcolarului. Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale 
elevului, precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej.  

Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, să stabilim 
relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea lor dovedeşte că 
oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional.  

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o sursă 
de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activităţi 
interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o îndrăgească. Aceste 
activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii puternice: 
stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). Alte activităţi pot 
fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt alese ca pasiune personală 
sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr-un anumit domeniu. Aceste activităţi realizează 
completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: sport, muzică, 
poezie, pictură etc.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de 
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor.  

Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta 
educaţională.  

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să încurajeze 
elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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VREAU AJUTOR DE LA UN SALVATOR! 

 
PROF. PRODEA ADRIAN,  

ȘC. GIMN. „PROF. IOAN DANILA” GHERMANEȘTI 
 
Sunt atât de multe aspecte pe care nu le putem controla în aceste momente încât ne simțim confuzi, 

neliniștiți, furioși, întreaga noastră rutină fiind brutal întreruptă și e nevoie să găsim strategii pentru a face 
față acestei provocări. Chiar și în aceste situații putem să recâștigăm controlul dacă acordăm atenție 
aspectelor importante, dar uneori neconștientizate din viața noastră. În toată această schimbare putem să ne 
păstrăm echilibrul sau mai bine zis să ne reechilibrăm în mod constant dacă avem grijă de noi. În 
următoarele rânduri voi „așterne” câteva dintre gândurile unei fetițe de clasa a VIII-a, dintr-o familie cu 5 
copii, gânduri adevărate, deloc exagerate și pline de multă înțelepciune. 

„E foarte greu să te expui și să-ți împărtășești sentimentele tale adevărate față de o mulțime de 
necunoscuți...Ceea ce va urma sper să ajungă la cei care nu au conștientizat până acum că sunt mai norocoși 
decât se cred, chiar și eu mă simt mai norocoasă în paralel cu alți copii. 

Este o perioadă grea pentru mine, nesiguranța fiind prezentă mai mereu în sufletul meu. Încerc să fiu 
cât se poate de „happy”, dar e greu într-o familie ca a mea. Mă simt tristă atunci când lucrez singură, când 
găsesc răspunsuri la întrebări...e greu de tot. Gândul că aș putea dacă..., mă bântuie mereu, iar frica de a 
ajunge ceea ce nu-mi doresc, este prezentă în fiecare zi. 

Mi-aș fi dorit să fiu la școală. Îmi vine să plâng când mă gândesc că acest virus mi-a distrus visul. 
Înainte de această perioadă, aveam un plan, acum el s-a schimbat. Am crezut într-o speranță până în ultima 
zi...că ne vom întoarce la școala noastră dragă...Acum sper să trec examenul cu bine și să ajung unde îmi 
doresc. Mereu voi face alegeri pentru suflet.  

Pe de altă parte a fost destul de dificil să trec peste problemele pe care le-am întâmpinat în acest timp, 
în care am stat în casă cu speranța în ceva mai bun pentru ziua de mâine. O primă problemă este că nu am 
timp pentru mine, fiind cea mai mare dintre cei cinci copii. Frații mei trebuie ajutați, iar eu sunt copleșită 
de situație. În fiecare zi trebuie să am grijă ca temele lor să fie făcute, căci ei înțeleg mai greu situația în 
care ne aflăm, iar cu lucratul e destul de greu să-i convingi că este necesar, în primul rând pentru dezvoltarea 
armonioasă a fiecăruia. Pentru mine abia mai am timp. Temele mi le fac seara atunci când restul se odihnesc 
și este liniște. Adorm foarte greu, căci gândurile la ziua următoare, mă năpădesc.  

Părinții mei lucrează și nu au cum să mă ajute. Practic sunt pe cont propriu. Nu mă întreabă nimeni 
din casă dacă sunt bine, dacă mai pot face față acestei situații. Mama mea nu mă poate ajuta, abia poate 
uneori să-i potolească pe cei mici cu unele întrebări legate de lecții.  

Fiecare săptămână terminată e ca după război, în mintea mea. Dacă nu mi-aș ajuta frații, mi-ar părea 
mai rău mai târziu. Această perioadă ar trebui să fie benefică pentru pregătirea mea pentru examen, însă 
mai mult mă epuizează. Sigur m-am „călit” în tot acest timp și voi prețui de acum fiecare clipă liberă care 
acum îmi lipsește cu prisosință.  

Îmi este dor de școală, de profesori, de pauzele gălăgioase, de colegii mei, de a sta împreună unul 
lângă altul. Doamne, cât de frumos mai era! Și ce împăcați ne simțeam! Și ce oameni cu suflet bun aveam 
mereu alături!  

Dar și aici, în online, ne-am simțit bine „alături virtual”, unde fiecare profesor a depus efort pentru a 
ne scoate cumva din întuneric și pentru a putea zări fiecare dintre noi luminița de la capătul tunelului. Fără 
ei nu am fi fost aici și de fapt nici eu nu scriam aceste rânduri pe care le consider o parte din sufletul meu 
de copil.  

Vă mulțumesc din suflet, vouă, suflete pereche, pentru tot ajutorul dat, nouă, suflete nevinovate!” 
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ȘCOALA ONLINE, SALT DE TRANSFORMARE 

 

PROF. INV. PRIMAR PRODEA MANUELA, 

ȘC. GIMN. „PROF. IOAN DANILA” GHERMANEȘTI 
 

Fericirea nu este un doar un cuvânt interesant, ci un ingredient important necesar pentru viață. 

Oare am adus fericire, în aceste săptămâni, elevilor?  

Fericirea a fost și este în acţiunile noastre, iar susţinerea a fost reciprocă. Fericirea în această perioadă 

a fost legată de conştientizarea resurselor pe care le avem deja şi cum am reușit să creăm cu ajutorul lor un 

teren solid pe un tărâm neexplorat în condiţiile aduse de schimbare. Am comunicat atât general, pe grup, 

cât şi individual, înţelegând situaţia de acasă şi respectând faptul că fiecare dinamică a familiei poate susţine 

învăţarea în felul său. Suntem o echipă. Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună, demers, 

care premergător acestei situații excepționale, rămânea în unele cazuri teoretic: cadre didactice alături de 

părinți, în beneficiul copiilor. 

Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la susținerea cursurilor în online au făcut ca atât 

profesorii, cât și părinții să treacă prin emoții grele. Elevii au primit pe parcursul acestei perioade, 

competenţe care să le permită să se integereze într-o societate dinamică, bazată pe cunoaştere. Aceste 

competențe se referă la gândire critică, comunicare, lucru în echipă, TIC, creativitate. O modalitate de a şi 

le însuşi este angajarea elevilor în comunităţi virtuale de învăţare. Elevul trebuie să-şi construiască 

cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri, dar aceasta nu se realizează izolat, ci prin interacţiunea cu 

alţii care, la rândul lor, învaţă. Învăţărea activă presupune încurajarea parteneriatelor în învăţare, care 

permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Astfel, învățarea nu este nu doar activă, ci interactivă. Lecţiile 

s-au desfăşurat într-o manieră constructivistă, centrată pe elev. Profesorul a trecut de la maniera tradiţională 

de transmiţător de cunoştinţe, la cea de facilitator al învăţării cunoştinţelor în echipă cu elevii, de manager 

al procesului de învăţare, proces văzut ca o interacţiune ghidată. 

 Câteva puncte tari vizavi de școala de acasă ar fi: flexibilitatea programului, desfășurarea aparent 

„mai comodă” a lecțiilor „de acasă”, accesul rapid la informații, la numeroase mijloace adiacente necesare 

unei bune desfășurări a lecțiilor, cum ar fi, imagini, videoclipuri tematice, comunicarea online fiind una 

dintre formele preferate în rândul elevilor, deschiderea către o varietate de formule de predare/evaluare 

online, dacă elevii doresc să intervină, aceștia își pot „ridica mâna”, utilizând pictograma din programul de 

clasă online sau chat și totodată școala online a demonstrat că teoretizarea și utilizarea excesivă a 

conceptelor operaționale au pierdut teren în situații de criză. În același timp am observat și câteva puncte 

slabe: timpul exagerat petrecut în fața device-urilor, lipsa de certitudine... învățăm din mers, ne adaptăm 

din mers, pregătirea lecției online necesită mult mai mult timp, mult mai multă imaginație, corectarea 
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materialelor este mult mai solicitantă (mai ales a celor fotografiate/scanate după „scrisul de mână”), 

comunicarea poate fi doar aparentă... elevii nu au deschis camera/nu au deschis microfonul motivând că nu 

funcționează - între timp, făcând altceva, dar nimeni nu poate contesta că nu a fost prezent, elevii pot să nu 

trimită materialele la timp, motivând că „nu au avut net!”, dependența de semnalul de internet care este din 

ce în ce mai solicitat și mai slab, de curentul electric ce se poate opri, de calitatea device-urilor. 

În această perioadă ni s-au oferit și unele oportunități, cum ar fi: învățăm permanent, măcar din 

curiozitate, accesând cât mai multe platforme, șansa de a înțelege că, în situații de criză, în învățământ, 

prioritară este empatia, șansa de a fi mai „aproape” de universul tinerilor, posibilitatea de a experimenta 

activități cu mai mulți elevi (cu două clase în același timp). Totodată învățarea online este însoțită și de o 

serie de pericole ce nu pot fi evitate: pericol pentru sănătate, pentru o persoană care stă în medie 6 ore pe 

zi, pot fi eliminate momente importante din procesul didactic, înlocuirea „scrisului de mână” cu cel 

tehnoredactat, vulnerabilitate fizică mult mai mare decât la ora obișnuită.  

Însă în ciuda punctelor slabe, ale oricărui pericol, folosirea platformelor educaţionale şi implicarea 

elevilor în proiecte de colaborare online oferă oportunitatea de a face inovaţii în actul educaţional, aduce 

ceva în plus orelor de curs şi, astfel îi motivează pe elevi mult mai bine să se implice în activităţi de învăţare. 
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ȘCOALA ALTFEL „GRĂDINIȚA DE ACASĂ” 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. PRUNĂ IOANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, BUZĂU 
 
Săptămâna “Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” este un program național dedicat 

activităților extracurriculare și extrașcolare al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de 
învățare și a abilităților socio-emoționale ale preșcolarilor.  

Dacă anul trecut, din activitățile planificate în cadrul Programului Național „Școala Altfel” nu 
puteau lipsi vizitele la muzee, la grădinile botanice sau zoologice, excursiile unde preșcolarii puteau 
descoperi peisaje și locuri de poveste, anul acesta, pentru grădinițele care au programat această 
săptămână după 12 martie, contextul a fost mai diferit decât ne așteptam și astfel, activitățile extrașcolare 
propuse în această săptămână s-au mutat acasă. Primul pas a fost regândirea activităților împreună 
cu copiii și părinții și planificarea unor activități care să stimuleze curiozitatea, interesul, 
creativitatea preșcolarilor și cel mai important să se desfășoare acasă. 

Îndrumați de educatoare și ajutați de părinți, preșcolarii noștri au putut demonstra că „Școala Altfel” 
poate avea aplicabilitate în orice condiții, oriunde s-ar afla dacă există colaborare, cooperare, voință și 
perseverență. Așadar, în acest an școlar, programul “Școala Altfel – Grădinița de acasă” a cuprins 
următoarele activități: 

 Activități de educație pentru știință – “Atelierul de știință” - pentru că învățarea prin joacă e una 
dintre cele mai plăcute și eficiente, copiii ajutati de părinți au realizat câteva experimente simple ca 
Vulcanul, Ploaia, Curcubeul, Oul în sticlă etc. Cu ajutorul experimentelor copiii au observat anumite 
procese chimice și fizice simple și au urmărit anumite fenomene bizare, cum ar fi introducerea unui ou într-
o sticlă. 

Activități de educație ecologică și de protecție a mediului înconjurător „Reciclez, transform, creez” 
- prin desfășurarea acestei activități s-a urmărit formarea deprinderi de colectare selectivă a deșeurilor, iar 
reciclarea să capete o finalitate, un scop estetic. 

Activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos – “Bucătar pentru o zi” – copiii au 
pregătit împreună cu părinții o salată de fructe/legume, limonadă sau un sandwich. Această activitate a avut 
ca scop formarea unui stil de viață sănătos, a deprinderii de a consuma fructe și legume proaspete. 

Activități de educație artistico-plastică – „Micul pictor Picturi cu nisip” - activitățile de pictat pentru 
copii sunt unele dintre cele mai distractive și creative momente. Copiii iubesc să picteze, dar câteodată este 
și mai distractiv să exploreze și altceva în afară de o simplă hârtie albă. Astfel, au pictat cu nisip colorat și 
s-au distrat copios realizând tablouri unice. Sub îndrumarea unui părinte, cei mici s-au distrat 
experimentând și acest stil de pictură neconvențional și au rămas cu o mulțime de amintiri frumoase, dar și 
cu o pictură, realizată de ei cu nisip colorat. 

Activități sportive și recreative - ”Jocuri în Familie” (jocuri de socializare, de perspicacitate, jocuri 
de mişcare sau pur şi simplu de amuzament) - activitatea ”Jocuri în Familie” a fost menită să aducă o 
experiență distractivă și să apropie familia. Este ocazia ideală pentru adulți de a se relaxa jucându-se și de 
a observa cum interacționează copilul lor atunci când se joacă. În acest fel, părintele și copilul, au petrecut 
timp împreună, au comunicat, s-au relaxat. Copiii au învațat ceva practic și util pentru dezvoltarea unor 
abilități precum încredere în sine și în ceilalți, răbdare, bucurie, pasiune, libertate și curiozitate.  

În concluzie, prin activitățile propuse în „Săptămâna Altfel” este important ca acestea să dezvolte 
copilul, să aibă pe lângă partea educativă și o parte distractivă, informală indiferent de contextul în care se 
realizează. 
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SCOALA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRESCOLAR: PRUNA MADALINA IONELA 

GRADINITA CU P. P. ”DUMBRAVA MINUNATA”, GIURGIU 
 
Peste tot in lume, sistemul de invatamant actual pare sa fie invechit. Asa ca este normal sa ne gandim 

si la alte optiuni si sa le punem in balanta cu scoala traditionala. 
Odata ajuns in clasa, copilul este nevoit sa se detaseze de individualitatea sa si sa devina unul dintre 

elevi. La orice materie se cer aceleasi raspunsuri, aceleasi idei, uneori, chiar si aceleasi haine. 
Scoala de acasa (homeschooling) este o alta metoda de predare si invatare. Homeschooling-ul 

reprezinta o alternativa la „banda rulanta” pe care sunt invatati copiii. Aceasta metoda nu este una utopica, 
asa cum s-ar crede. Hai sa privim avantajele si dezavantajele sale. 

Avantaje 
Educatia de acasa implica anumite libertati. Copiii pot alege ce vor sa invete, cat vor, cand vor. 

Notiunile de baza sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o varsta anume, ci cand se simte pregatit. Familia 
isi poate educa copilul conform propriilor convingeri si valori, intr-un mediu care nu intra in contradictie 
cu acestea. 

O alta libertate este cea fizica. Atat copiii, cat si parintii, nu mai sunt constransi de orarul scolii si pot 
petrece mai mult timp impreuna. Astfel, familia poate planifica in orice moment iesiri educative, poate 
schimba materia oricand etc. Nu numai ca cei mici vor avea parte de o experienta noua de invatare, dar 
aceste abateri de la program vor imbunatati si calitatea vietii de familie. 

Si, daca tot vorbim de libertatea fizica, putem aborda si trezitul de dimineata. Nimanui nu ii place sa 
se trezeasca „cu noaptea-n cap”, cu atat mai putin copiilor. Scoala de acasa le permite sa doarma relaxat, 
fara frica zilei urmatoare, fara teama ca, din minut in minut, alarma de la ceas le va zangani in cap. 

Homeschooling-ul mai ofera si o libertate emotionala. Prejudecati, copii agresivi, competitivitate, 
presiunea grupurilor, toate acestea pot fi intalnite pe holurile scolii. Stima de sine a copiilor scade, iar 
invatatul ocupa locul doi, in favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere social. 

Copiii care invata acasa nu mai au aceasta nevoie de a fi inclusi, nu le mai este teama de ridicol si 
gandesc ce vor, nu ce li se impune. 

Dezavantaje 
In ceea ce priveste scolarizarea de acasa, de obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, fie 

ele de timp, de bani, de emotii. 
Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat sa inveti in afara scolii traditionale. In 

primul rand, trebuie sa stii care este programa scolara. Ce anume li se cere copiilor sa invete? Trebuie sa iti 
faci loc in programul tau pentru a invata si tu, la randul tau. 

In al doilea rand, parintii sunt plecati de dimineata pana seara la serviciu, asa ca faptul ca poti sa inveti 
„cand vrei” este o chestiune limitata. Iar cand un parinte singur decide sa isi invete copilul de acasa, lucrurile 
devin cu mult mai complicate. O solutie ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru inseamna ca… 

Vei avea cheltuieli suplimentare. Bun, sa zicem ca nu apelezi la un meditator si nu esti singur in 
aventura de homeschooling. Tot va trebui ca unul dintre parinti sa renunte la serviciu. Astfel, veniturile 
familiei vor fi substantial mai mici. Chiar daca manualele se gasesc in bibliotecile gratuite, cu un singur 
salariu tot va fi mai dificil. 

Apoi, odata ce ai decis sa ramai cu micutul tau acasa, trebuie sa constientizezi ca veti sta impreuna 
cam toata ziua. Daca ti se pare ca va fi obositor sau crezi ca nu te vei simti bine sa stai atata timp cu cel 
mic, atunci scoala de acasa nu e potrivita pentru tine. 
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O alta problema ar fi cea a socializarii. Ai putea sa ma contrazic – exista o multime de centre si cluburi 
de activitati, unde copiii isi pot face prieteni. Corect, insa, la scoala, elevii stau mai mult de o ora/doua 
impreuna. Experientele prin care trec ii formeaza ca indivizi si ii apropie. 

De asemenea, daca ai un copil mai timid, nu este o decizie buna sa il retii acasa deoarece, in viitor, ii 
va fi greu sa se integreze in vreo colectivitate. 

„Scoala-umbrela” este o institutie particulara, care primeste inscrieri ale elevilo educati acasa contra 
unei taxe anuale. Copilul inscris la o „scoala-umbrela” este considerat de stat ca fiind scolarizat legal si 
poate fi oricand reintegrat in invatamantul public sau privat, dupa o testare a cunostintelor. In plus, acest 
tip de scoli elibereaza foi matricole si alte documente scolare necesare. 
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HOMESCHOOLING- PARERI PRO SAU CONTRA? 

 
PROF. PUIE IRINA CAMELIA 

LICEUL ORTODOX EP. R. CIOROGARIU- GRADINITA NR 23, ORADEA 
 
În ultimele decenii, homeschooling (școlirea acasă) a căpătat un avânt deosebit în lumea occidentală. 

La începutul deceniului, doar în Statele Unite numărul copiilor care învățau acasă era de aproximativ 2 
milioane.Pornită în SUA ca o mișcare educațională izvorâtă din neliniștile unor grupuri religioase (că 
școala seculară le diluează riturile și educația religioasă n.r.), homeschooling a devenit peste Atlantic un 
fenomen semnificativ din punct de vedere cantitativ, care angrenează familii foarte variate din punct de 
vedere cultural.În Europa ponderea copiilor educați în regim de homeschooling este mai mică de 0, 1% (cu 
excepția Marii Britanii). Fenomenul este, si acum, unul cu o amploare mult mai mare în Statele Unite, decât 
în alte țări dezvoltate ale lumii.Marea majoritate a țărilor dezvoltate au permis și au reglementat 
homeschooling, cu unele excepții, așa cum arată sinteza lui Kunzman. Notabil este cazul Germaniei, unde 
homeschooling este strict interzis cu argumentul că se previn astfel efectele de slăbire a coeziunii sociale 
ale școlirii acasă. Pentru mulți dintre susținătorii școlirii acasă, educația formală, de obicei seculară, îi 
împiedică pe copiii din anumite comunități religioase să practice și să învețe normele și ritualurile proprii 
— acesta fiind și principalul argument al celor care luptă pentru modificarea legislației actuale în Germania 
(Aschmutat 2015). 

Există și în România câteva grupuri care sprijină școlirea acasă — o simplă căutare pe internet ne 
trimite imediat pe paginile lor și ne permite o impresie asupra afinităților lor. Promovarea acesteia se bucură 
de sprijinul unor puternice grupuri de lobby active mai ales în Statele Unite ale Americii.Școlirea acasă 
(homeschooling) poate fi clasificată, din punctul de vedere al organizării în două categorii: 

• homeschooling structurat: învățarea se face urmărind un curriculum, cu intervale de învățare clar 
prestabilite, cu obiective bine definite; 

• homeschooling nestructurat: denumit și deșcolire (unschooling) învățarea se face nefocalizat, 
neorganizat, în timpul rămas la dispoziție după efectuarea altor activități. 

 Ce spun cercetările despre homeschooling? 
Homeschooling a fost comparat în numeroase feluri cu școala convențională, dar pentru că obiectivul 

manifest al educației moderne este transmiterea cunoștințelor sau a competențelor cele mai multe studii de 
acest gen s-au concentrat asupra performanțelor școlare.În sinteza lor, Neumann și Guterman (2016) arată 
că marea majoritate a comparațiilor de acest gen indică performanțe mai bune ale copiilor educați acasă în 
mod structurat comparativ cu cele ale copiilor educați la școală. În schimb, cei care învață acasă în mod 
nestructurat au performanțe la teste standardizate mai slabe decât cei care învață la școală. 

Nu doar rezultatele școlare au suscitat scepticism referitor la școlirea acasă. Criticii contestă în mod 
repetat capacitatea de a transmite competențe sociale și adeziunea la valori precum toleranța față de 
diversitate, încrederea socială, reciprocitatea. În mod natural, acestea ar depinde de interacțiunile intense 
din contextele școlare. Diversele studii care au abordat aceste teme au constatat absența unor diferențe 
semnificative între copiii educați în școli și cei instruiți acasă (Kunzman și Gaither 2013).Dar lucrurile nu 
sunt atât de simple.Deși numărul studiilor care abordează efectele educației acasă este foarte mare 
(Kunzman și Gaither au trecut în revistă peste 300 de astfel de cercetări), cvasitotalitatea lor au deficiențe 
metodologice, ceea ce face imposibilă generalizarea rezultatelor. Lipsesc suficiente studii care să includă 
eșantioane aleatoare de copii sau absolvenți beneficiari ai educației de acasă — majoritatea cercetărilor se 
mulțumesc cu loturi auto-selectate de persoane incluse în sistemul homeschooling.Cu alte cuvinte, în ciuda 
puzderiei de studii, există puține dovezi empirice credibile în favoarea sau împotriva homeschooling. 
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Nu este lipsit de importanță faptul că părinților copiilor implicați în astfel de forme de educație li se 
recomandă să participe în studii de evaluare doar dacă acestea sunt organizate de grupuri de lobby pentru 
homeschooling (Kunzman și Gaither 2013). 

În cele din urmă, adepții școlirii acasă nu urmăresc în întregime aceleași obiective educaționale ca și 
cei ai învățământului de masă astfel că, în optica lor, comparații care pleacă de la premisa că țintele educației 
sunt aceleași sunt incorecte. 

 Cum a apărut învățământul de masă și ce urmăresc adepții homeschooling? 
Cu toată această ambiguitate, perspectivele privind școlirea acasă sunt deosebit de polarizate, 

împărțirea în tabere calificând tema ca fiind una tipică pentru un așa-zis conflict simbolic. Ca și în cazul 
altor teme de politică simbolică, precum avortul sau homosexualitatea, avem de-a face cu confruntarea 
pentru legitimitate a unor grupuri cu viziuni radical diferite despre relația dintre stat, familie și persoane. 

Este important de notat faptul că adepții școlirii acasă contestă privilegiul statului de a înregimenta 
toți copiii de vârstă școlară în mecanismele și procesele educației formale. Învățământul de masă gratuit 
(dar cel mai adesea obligatoriu) este o caracteristică definitorie a statului național, alături, de exemplu, de 
armata națională.Introducerea obligativității învățământului de masă în secolele XVIII-XIX, în primul rând 
în Prusia și Franța, a fost justificată de necesitatea creșterii eficienței utilizării resurselor umane ale țărilor 
respective în condițiile unei acerbe competiții geopolitice. Obiectivul educației de masă a fost în primul 
rând omogenizarea culturală în scopul creșterii capacității de mobilizare politică, militară și economică 
(Graff 1991; Meyer, Ramirez și Soysal 1992; Weber 1976). 

Sunt notabile, în acest sens, cuvintele rostite de Napoleon în 1805: 
„Dintre toate problemele politice aceasta [a educației] este probabil cea mai importantă. Nu poate 

exista o organizare politică ferm stabilită dacă nu există un corp profesoral cu principii bine consolidate. 
Dacă copilul nu este învățat de mic că trebuie să fie republican sau monarhist, catolic sau liber-cugetător, 
statul nu va constitui o națiune; va fi așezat pe fundamente incerte și mișcătoare; și va fi expus în mod 
constant la dezordini și schimbare.”(apud Reisner 1922 p. 35, traducerea mea) 
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 INVATAREA PRIN JOCURI VIRTUALE 

 -REFERAT- 
 

 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR,  
 PUIU MARIA EMANUELA 

 G. P. P ,,LUMEA COPIILOR ,,TARGU-JIU, JUD.GORJ 
 
 Dupa cum ştim societatea informatizată a ultimilor ani a impus utilizarea calculatorului în procesul 

didactic. Instruirea asistată de calculator a devenit una dintre metodele de învăţământ de bază în procesul 
didactic modern.Legatura între procesului de învăţământ şi calculatorul presupune: predarea unor activitati 
de comunicare de noi cunoştinţe, aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe, verificarea 
automată a unei activitati sau a unui grup de activitati, verificarea automată a unei discipline şcolare sau a 
unei anumite programe şcolare. 

 Procesul instructiv- educativ atât de complex, devine scena a trei actori:educatorul, prescolarul şi 
calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului didactic. 

 Educatorul are rolul schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic. 
Putem spune în acest context ca educatorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al 
procesului didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar educatorul îşi 
pierde rolul principal ci şi manualul, care nu mai este sursa informaţională de bază, el devenind un mijloc 
de start care se completează cu informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. Elevul este un adept al 
utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor ani. 

 Jocurile sunt predominate de activităţi de simulare; copilul este pus în faţa unor situaţii problemă pe 
care trebuie să le rezolve cu ajutorul unor reguli şi prin diferite modalităţi de acţiune care să vizeze atingerea 
scopurilor. În derularea jocului copilul trebuie să aibă posibilitatea să se corecteze atunci când greşeşte, 
atenţionat fiind că a greşit. Prin astfel de jocuri se pot învăţa limbi străine, operaţiile elementare în 
matematică, cunoaşterea mediului, ş.a. Foarte mult se întâlnesc jocurile în învăţământul preşcolar, primar, 
dar şi în învăţământul gimnazial. 

 Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită 
virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor. 
Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea pasivă de 
informaţii de către copii la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în acest mod 
abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o 
mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea copiilor de a se implica în procesul educaţional şi de a deveni 
parteneri ai educatorului în cadrul clasei. Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o 
prezenţă activă, vie, în comunicarea cu copii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive. 

 Prin urmare, metoda nu diminuează rolul cadrului didactic în procesul de instruire, ci îi adaugă noi 
valenţe, îi creează noi modalităţi exprimare profesională. Primele realizări în domeniul instruirii asistate de 
calculator au fost orientate mai mult pe învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au început să apară 
softuri complexe, care să încurajeze construcţia activă a cunoştinţelor, să asigure contexte semnificative 
pentru învăţare, să promoveze reflecţia, să eliberează copilul de activităţi de rutină şi să stimuleze activitatea 
intelectuală asemănătoare celei depuse de adulţi în procesul de producţie. Aceste elemente au produs 
modificări esenţiale în sfera activităţii didactice, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ. 

 Preșcolarii sau şcolarii din primele clase primare au fost, mult timp, ignoraţi de studiile care vizau 
folosirea internetului în epoca computerului, principalul motiv fiind că, neștiind să citească și să scrie, erau 
mai puţin apţi să folosească acest mediu într-un mod independent, iar prezenţa unui adult (în general părinte, 
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mai rar profesor) și medierea pe care acesta o oferea copilului în folosirea internetului erau considerate o 
garanţie a eliminării riscurilor internetului la această varsta. 

 Lucrurile s-au schimbat major o dată cu apariţia și generalizarea smartphone-urilor și tabletelor. 
Aceste tehnologii mobile și convergente permit copiilor mici și chiar foarte mici să accceseze internetul în 
mod individual, deschizând un nou capitol în cercetările privind copiii și internetul. Pe de o parte, fiind 
controlabile prin intermediul unui ecran tactil, aceste dispozitive permit copiilor – care nu știu să citească 
sau să scrie – să acceseze diferite aplicaţii sau conţinuturi online doar pe baza indicilor iconografici. Pe de 
altă parte, aceste dispozitive sunt suficient de mici încât să poată fi folosite de copil în mod privat în 
dormitorul propriu – scăpând ochiului (mai mult sau mai puţin) vigilent al părintelui – spre deosebire de 
calculator sau laptop care, atunci când copiii sunt foarte mici, este probabil să fie plasate într-un spaţiu 
comun, în camera adulţilor, sau a unor fraţi mai mari. 

 În ceea ce privește competenţele pe care copiii le au la această vârstă, majoritatea au cunoștinţe 
operaţionale care le permit utilizarea acestor tehnologii (știu cum să deschidă / închidă dispozitivele, cum 
să le conecteze la internet, cum să instaleze sau să șteargă aplicaţii atunci când folosesc un dispozitiv mobil). 
Atunci când au nevoie de ajutor în folosirea tehnologiilor digitale, copiii de până în 8 ani cer ajutor de la 
unul dintre părinţi, nu neapărat cel mai cunoscător în ceea ce privește tehnologia digitală; o parte dintre ei 
au afirmat că au căutat ajutor online sau au cerut sprijin de la prietenii de vârste apropiate. 

 Consider că sunt necesare eforturi coerente de introducere a tehnologiilor digitale în școli și grădiniţe, 
disponibile copiilor de la cele mai mici vârste. Aceasta ar implica: asigurarea de dispozitive și conţinut 
educaţional adecvat copiilor, dar și formarea profesorilor pentru folosirea acestor tehnologii. O ţintă 
importantă în acest proces este schimbarea percepţiei asupra tehnologiilor digitale astfel încât să fie 
considerate și instrument educaţional – nu doar unul care oferă distracţie. 
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ŞCOALA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR PURCEL CLAUDIU 

LICEUL TEORETIC “MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS, ARAD 
 
Situaţia în care aflăm acum este una specială. Şcoala a trecut în online. Elevii şi cadrele didactice sunt 

nevoiţi să îşi adapteze stilul de învăţare şi predare utilizând diferite platforme şi instrumente online. Vă 
prezint câteva dintre acestea, folosite de mine: 

 
Google MEET 

 
 
 
 
 
 
 

Padlet 
 
 
 
 
 
 
 

 
LearningApps 

 
Wordwall 
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LIVEWORKSHEETS 
 
 
 
 
 
 
 

 
STORYJUMPER 
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ŞCOALA DE ACASA 

 

PROF. INV. PRIMAR PURCEL CORNELIA 

LICEUL TEORETIC “MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS 
 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă care 

se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și 

să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 

accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem 

încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Cum putem ține lecții online? 

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri de 

resurse: 

O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm pas cu pas cele 

mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative 

unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme 

pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din 

partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de profesori, precum 

Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă 

de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme 

de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 

Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 
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SUNTEM HĂRNICUȚI ȘI ACASĂ! 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR PURE COSMINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SZALARDI JANOS" SALARD 
 
 
Fișă de activitate – Școala altfel 04 -08 mai 2020 
Titlul/Tema activității: Micul grădinar  
Tipul activității: Educaţie ecologică 
Responsabil/Coordonator: Pure Cosmina  
Perioada de desfășurare (data/ora): 06.05.2020 
Nr. participanți : 17 
Efectiv elevi: 21  
Număr cadre didactice: 1  
Surse on line utilizate (link-uri) 
http://activitatieducativedelasuflet.blogspot.com/2016/02/activitati-de-gradinarit-impreuna-

cu.html?m=1 
https://www.google.com/amp/s/www.casa-gradina.ro/proiecte-de-gradinarit-pentru-copii/amp/ 
Elevii mei locuiesc în mediul rural. Datorită acestui fapt am ales, într-o zi din perioada școlii altfel, o 

activitate pe care să o desfășoare alături de părinți în grădina de legume, flori sau în curtea casei. Această 
activitate a fost realizată cu ușurință deoarece părinții îi implică pe copii în astfel de activități. Din cei 21 
de elevi, 17 au realizat sarcina de lucru și au încărcat pe platformă, în Google Classroom, dovada activității 
desfășurate cu entuziasm. La această acțiune au participat toți membrii familiei, fapt care demonstrează că 
părinții sunt implicați activ, astfel alături de copii și cadre didactice au făcut „front comun” pentru 
desfășurarea programului online .  

Copii au fost încântați de activitățile desfășurate în această săptămână, părinții au răspuns pozitiv 
invitației de a se alătura copiilor în derularea unor acțiuni și toată lumea a apreciat premierile făcute cu 
ocazia organizării diferitelor activități. 

În cadrul unor activități non-formale copilul învață prin joc, astfel își formează abilități și își exersează 
rolurile pe care și le va asuma sau îi vor fi impuse pe parcursul vieții. 

 
 

 
 

 

940

http://activitatieducativedelasuflet.blogspot.com/2016/02/activitati-de-gradinarit-impreuna-cu.html?m=1
http://activitatieducativedelasuflet.blogspot.com/2016/02/activitati-de-gradinarit-impreuna-cu.html?m=1
https://www.google.com/amp/s/www.casa-gradina.ro/proiecte-de-gradinarit-pentru-copii/amp/


 

 SCOALA DE ACASA  

 

 INV. PUSCA EMILIA 

 SCOALA –LICEUL TEHNOLOGIC BECENI 

 COM. BECENI, JUD. BUZAU 

  
 Pedagogia este stiinta care studiaza fenomenul educational cu toate implicatiile sale asupra formarii 

personalitatii umane in vederea integrarii sale in viata sociala. Urmarind integrarea omului in societate, 

educatia se preocupa, in aceeasi masura, de formarea personalitatii care va permite fiecarui om sa asimileze 

in mod creator realizarile sociale. Toti factorii educationali trebuie sa urmareasca acelasi scop, si anume, 

formarea personalitatii copiilor in vederea integrarii lor in societate. 

 Baza formarii unui comportament corespunzator al copilului, invatarea unor valori morale se 

realizeaza in primul rand in familie. Familia reprezinta primul spatiu formativ, reprezinta mediul socio-

cultural in care copilul s-a nascut, in care creste. De aceea este foarte important respectul pentru mostenirea 

culturala a fiecarei familii si valorificarea acesteia. Toti parintii au obligatia instruirii copiilor din punct de 

vedere fizic si psihic. Educatia primita de copil in aceasta perioada a vietii lui se reflecta in toate domeniile 

de dezvoltare-sociala, psihologica, intelectual cognitiva.Va fi ineficient sa atragem atentia copilului sa nu 

mai tipe spre exemplu, daca acesta aude frecvent certuri in familie.Sau cea mai pretioasa recompensa pentru 

copil nu este cea materiala, ci exprimarea multumirii si bucuriei pe care parintele i le arata cand face o fapta 

buna.Ultimii ani au adus cu ei o perceptie noua in privinta influentei pe care o are familia asupra 

personalitatii copilului.Desi s-a stiut intotdeauna ca familia ne influenteaza, acum descoperim ca aceasta 

influenta este mai mare decat ne-am imaginat. 

 Modelul parintilor se imprima atat de tare in copil incat, copilul ajuns adult va reactiona asa cum a 

vazut la mama sau la tatal sau-cuvinte, gesturi, expresii, comportamente. Drept urmare, pentru a ne educa 

copiii, trebuie sa ne educam pe noi insine.Astfel vom fi un model moral bun de urmat de catre proprii nostri 

copii. Parintele trebuie sa-si asculte copilul si sa explice de fiecare data hotararile pe care le ia si care il 

privesc pe copil. Aplicand aceste lectii pot fi prevenite acele conflicte de mai tarziu dintre vointa si 

autoritate, care contribuie la aparitia in mintea tinerilor a instrainarii si supararii fata de parinti si a 

impotrivirii lor fata de orice autoritate.  

 In primii ani de viata, este important ca parintii sa dedice copiilor cat mai mult din timpul lor, sa 

vorbeasca cu ei, sa se joace, sa lucreze impreuna. Asa copilul va fi permanent supravegheat si nu va fi lasat 

in voia lui.Ca parinti, trebuie sa fim intotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv in timpul 

jocului.Cand ne implicam activ in jocul copilului punem temelia unei legaturi solide intre noi si el. Noi 

patrundem in lumea lor, iar ei in lumea noastra. Un copil privat de joc va avea carente in structura 
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personalitatii, chiar daca ulterior se va interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.  

 Generatia actuala de parinti a vrut sa compenseze lipsurile copilariei lor si a incercat sa dea copiilor 

tot ce aveau mai bun-cele mai frumoase jucarii, haine, plimbari, televizor si calculator.Altii le-au umplut 

timpul copiilor cu multe activitati educative ca invatarea limbilor straine, informatica, muzica, sport.Intentia 

este excelenta, dar parintii nu au inteles ca televizorul, jucariile cumparate, internetul si excesul de activitati 

blocheaza copilaria in care copilul are nevoie sa inventeze, sa infrunte riscuri, sa sufere deceptii, sa aiba 

timp sa se joace si sa se bucure de viata.  

 De la o varsta frageda, copiii pot intelege ceea ce le este spus simplu si clar, cu blandete si dragoste.Pe 

masura ce copilul creste, parintii vor introduce reguli care vor fi respectate de catre toti membrii familiei si 

care vor fi, in felul acesta, usor adoptate de catre copil.Exista o dragoste oarba, ce lasa copiilor privilegiul 

de a face ce vor ei.Acest tip de atitudine conduce la primul pas spre deteriorarea relatiei parinti- copii de 

mai tarziu.Alteori este mai usor pentru parinti sa recurga la pedepse ori abuzuri fizice decat sa coopereze, 

sa stabileasca limite.Acest lucru se intampla datorita dezinformarii si a lipsei rabdarii.Parintele trebuie sa 

se gandeasca serios si la alte modalitati cu mult mai eficiente de a-si pedepsi copilul, in afara pedepsei fizice 

si anume izolarea copilului sau confiscarea unui lucru care ii place mult acestuia.  

 Indrumarea pozitiva e mai placuta si te ajuta sa iti atingi mai repede scopul decat cea negativa. 

 Laudand si acordand atentie copilului avem mai mult succes decat certandu-l si pedepsindu-l. Daca 

indrumam copilul in mod pozitiv, acesta capata o mai mare incredere in el. 

 Educatia in familie reprezinta piatra de temelie a vietii viitoare. De aceasta depinde cum va fi integrat 

viitorul adult in societate, cum va fi agreat de cei din jur si cum isi poate ordona viata si stilul de viata 

alaturi de cei dragi. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. RACEANU DANUBIA-ILEANA,  
LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI, JUDEȚUL GORJ 

 
„Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de care, 

bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi 
pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.” Gaston Berger 

În perioada dificilă cu care toți am fost nevoiți să ne confruntăm, învățarea directă, “ față în față “ a 
fost înlocuită cu școala on-line aflată la un click distanță. 

Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace 
didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a 
calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. 
Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le 
valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 

Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot mai mult folosită în scop educaţional prin mijloace de 
prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în procesul de 
învăţare a copiilor şi în mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, folosirea 
TIC este de mare importanţă pentru aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să 
exprime dorinţe, necesităţi. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Filmele și romanele istorice, cărțile scrise 
într-o limbă străină studiată, documentarele… Toate acestea sunt doar câteva exemple de studiu altfel! 

Nu trebuie ignorate unele dezavantaje pe care le prezintă școala online. În opinia mea, un mare 
dezavantaj ar fi lipsa de socializare, copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează 
relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare; elevii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de 
tehnologie și de mediul online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

De asemenea, lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și 
conexiuni suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor). Să nu uităm că există familii care 
abia își asigură traiul de pe o zi pe alta, iar acești copii nu dispun de calculatoare, tablete etc. și sunt „ 
condamnați” la a nu avea acces la educație, inclusiv elevi cu calități intelectuale deosebite. 

Cu toate acestea, trebuie să fim încrezători că totul va fi bine și că într-o bună zi vom putea îmbina 
cu succes școala tradițională cu școala on-line, deoarece trebuie să fim deschiși spre inovație și să fim alături 
de elevii noștri. 
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ȘCOALA DE ACASĂ, ȘCOALA ONLINE 

TOTUL VA FI BINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR RADA MARIA 
 LICEUL TEORETIC „PETŐFI SÁNDOR” SACUENI  

 
Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit 

indispensabilă, lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de 
care unii nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea 
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi 
să folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea 
multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. 

E-Learning - Procesul de învăţare, formare sau instruire prin mijloace electronice, implică utilizarea 
unui computer sau alt echipament digital (de exemplu, un telefon mobil) într-un mod special pentru a oferi 
formare sau materiale de studiu şi educaţionale. (Derek Stockley 2003).  

Procesul de învăţare prin mijloace electronice este dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini folosind 
tehnologii electronice, cum ar fi cursurile asistate de calculator sau bazate pe internet, accesate local sau 
prin reţele de bandă largă. De toate acestea am auzit doar... Ceea ce părea imposibil în urmă cu două luni 
a devenit normă azi: școala online. 

Indiferent de materia predată, profesorii, învățătorii am fost nevoiți să ne adaptăm, iar frustrările 
pricinuite de schimbare nu au lipsit: de la lipsa accesului la internet și a tabletelor sau de ce nu a telefoanelor 
performante, la neîncrederea părinților și inadecvarea metodelor de predare online… 

 Nu m-am gândit niciodată la școala online și că va dura așa o perioadă lungă statul acasă. Chiar dacă 
eram informată și de copiii mei care sunt plecați în Belgia, respectiv Anglia, mă gândeam că stau două 
săptămâni și mă reîntorc la catedră. Sunt profesor în învățământul primar cu o vechime de 25 de ani, într-
un orașel mic din județul Bihor, o școală cu puțini elevi la secția română, primând secția maghiară, deoarece 
cea mai mare populație de aici o reprezintă maghiarii și pot spune că eram sceptică la început, dar știam 
sigur că într-o formă sau alta voi reuși. 

 Am început cu orele online chiar în vacanță, înainte de a fi obligatorie, nu vreau să mă martirizez sau 
să îmi auc laude, doar vreau să aduc la cunoștință publicului cititor, cum am procedat eu. Am dorit să fac 
așa dându-mi seama că nu e o variantă obișnuită, iar elevii mei au nevoie de mine mai ales în perioada 
aceasta. Mi-am dat seama de acest lucru văzându-i cu câtă nerăbdare așteptau să intrăm online, câtă bucurie 
le aducea lucru acesta. Am încercat și reușit să le transimt o destindere, am jucat tot feluri de jocuri, am 
cântat împreună, a fost greu recunosc, am pictat împreună am și gătit împreună. Am făcut de toate… Pot 
să spun că ei au fost foarte nerăbdatori să intrăm online să fim față în față, iar când le trimiteam doar fișe 
de lucru și așteptam doar rezultatele lor, pentru ei nu era...ȘCOALA ONLINE.. 

 Am observat, pe parcursul orelor, că elevii mei erau mai pricepuți decât mine în unele situații la 
internet sau la laptopuri, acest lucru a fost frumos pentru mine, am învățat unii de la alții. 

 Au fost și unele impedimente, să le zic așa: lipsa internetului, internetul slab în zilele ploioase, lipsa 
telefoanelor, lipsa calculatoarelor……TEMELE LE-AM DAT în așa fel să se regăsească în ele și să fie 
legate de această perioadă, de exemplu, compunere: O zi din școala online sau din perioada de pandemie, 
la AVAP, la fel: O zi din pandemie, Geografie…UNDE aș dori sa fiu acum?, Istorie: Turul online al 
castelelor din Franța etc.. Pot spune că efortul a fost mai mare pentru că trebuia să explici fiecare feedback 
. 
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 De unde această siguranță? Îmi cunoșteam copiii foarte bine, știam ce cunoștințe au și ce cunoștințe 
ar trebui să mai transmit ca să pot fi mulțumită de mine că i-am pregătit foarte bine pentru trecerea în 
învățământul gimnazial; iar printr-o pregătire temeinică, rezultatul va fi pozitiv. Știam că nu va fi ușor, doar 
că voi reuși! 

 Posibilitatea unui profesor învățător de a controla o clasă, în această perioadă ține foarte mult de 
abilitățile lui de a relaționa cu clasa respectivă, de a face mai mult decât îi cere materia, în schimb părinții 
sunt acasă, sau in mare parte acum sunt cu copiii acasă și simt nevoia să își exercite controlul asupra copiilor 
chiar și în timpul orelor online. 

 Până la urmă… TOTUL VA FI BINE! 
 

 

945



 
PRO – CONTRA ȘCOLII ONLINE 

 
PROFESOR RADU ANA-MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE”, BACAU 
 
După căteva luni de învățare forțată pe internet, putem trage câteva concluzii și rămânem cu multe 

întrebări. Elevii au înțeles necesitatea de a învăța de acasă și alături de profesorii lor au încercat să se 
adapteze rapid la un mediu de comunicare nou, cel on-line. Școala online a dat prilejul să fie explorate noi 
moduri de învățare. Metodologia clasică de predare – învățare – verificare a fost înlocuită cu alte mijloace, 
unele chiar mai atractive. De exemplu, filmele, documentarele istorice, cărțile scrise într-o altă limbă 
străină, tutorialele, videoclipuri cu anume teme din fizică, chimie sau oricare alt obiect… toate acestea fiind 
exemple de studiu și predare altfel care au motivat elevii și profesorii să se adapteze mai bine la școala de 
acasă. 

În Școala de acasă, fiecare instituție și-a căutat singură calea și s-a descurcat cu resursele aflate la 
îndemână. Unii profesori au comunicat cu elevii pe Skype, Zoom sau au ales o comunicare mai complexă 
pe anumite platforme. Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale pentru lucrul online cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi elevilor, să 
încarce materiale, să posteze diverse anunţuri şi, special pentru profesori, să dea note materialelor lucrate 
de elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de conturi Google pentru toţi 
utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google. Easyclass este şi ea pe lista cu platforme educaţionale 
online pentru elevi recomandată de MEN. Platforma poate fi utilizată în mod gratuit, are o interfaţă intuitivă, 
asemănătoare cu cea a Facebook şi le oferă profesorilor posibilitatea de a transmite teme şi de a le reaminti 
de evenimente esenţiale precum predarea temelor sau apropierea unor teste. Deasemenea, elevii pot posta, 
la rândul lor, materiale sau pot discuta pe marginea temelor de la clasă. 

Pe lângă avanjalele școlii on-line, există și unele probleme. Lecțiile online sunt încă un instrument 
nou pentru unii profesori, elevi și părinți. Viitorul este era tehnologiei, era digitală, dar să nu uităm de 
importanța creativității, păstrarea unor valori cu care copii trebuie să crească. Trebuie să avem grijă la cât 
timp petrec copiii în mediul real și cât timp petrec în mediul virtual. Pe lista dezavantajelor este și lipsa 
apropierii fizice și oboseala psihică pe care o cauzează expunerea prelungită la ecranul calculatorului. 
Copilul are nevoie și de colectivitate, are nevoie să interacționeze cu alți copii, să se dezvolte emotional și 
social. 

Chiar dacă este un mod interesant de învățământ, totuși educția online și cea tradițională trebuie 
dozate în proporții corecte ca să poată fi asigurată dezvoltarea armonioasă a copiilor. Digitalizarea este 
bună, dar nu permanent, fapt pentru care prezența în clasă a cursantului cu profesorul este absolut necesară. 
Un lucru bun însă, școala online dă continuitate ideii de școală, temelor, legăturii profesor-elev, elevilor 
între ei. 
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SCOALA ALTFEL DE ACASA 

 
PROF. INV. PRESC.: RADU ANDREEA 

GRADINITA P. P. NR. 29 SIBIU 
  
Pentru a compensa imposibilitatea de a derula activitățile din Școala Altfel, în forma în care vi le-ați 

propus inițial, suntem siguri că puteți găsi modalități de introducere a unor activități de comunicare, de 
relaxare și învățare prin non-formal în programul pe care l-ați convenit împreună cu copiii. 

 Într o lume a prezentului în schimbare accelerată, traversată de momente de impredictibilitate, care 
impun măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, este 
imperios necesar să rămânem în siguranță acasă, alături de familie. 

Dincolo de gravitatea contextului, care presupune distanțare socială și care afectează implicit, relațiile 
interpesonale, în această perioadă putem petrece momente de calitate cu copiii noștri, ce reprezintă totodată 
modalități de comunicare și înțelegere mai profundă a comportamentelor și nevoilor acestora, de conectare 
interfamilială. Cu siguranță, în acest nou context pot exista și oportunități de devoltare a unor competențe 
și abilități, începând cu cele cognitive și reglatorii (ce țin de rezolvarea de probleme, reglarea emoțională 
sau cultivarea unor interese, de dezvoltare a unor calități ale voinței, a curiozității și a căutărilor creative), 
până la cele ce țin de motricitate și autonomie personală, oferindu-le copiilor și tinerilor experiențțe utile și 
instructive diverse, practice, în contextul învățării intergeneraționale în familie. 

 Intervalul 11 – 15 mai ar fi fost dedicat, în condiții normale, programului național de activități 
extrașcolare Școala Altfel. Astfel suntem nevoiți să le oferim părinților un inventar de sugestii și argumente 
pe care le punem la dispoziția lor, oferind alternative de petrecere a timpului liber și de relaționare în familie, 
dar în același timp, activitățile propuse optimizează dezvoltarea cognitivă, sprijină procesul de exprimare 
și autoreglare emoțională sau de dezvoltare a abilităților de viață independentă, de autonomie personală și 
responsabilizare a copiilor. 

 Implicarea directă a copiilor în aceste activități este o modalitate optimă de a-i atrage de la utilizarea 
excesivă a telefonului mobil, mai ales într-o situație excepțională, așa cum este cea pe care o traversăm. 

ELABORAREA UNUI PROGRAM SĂPTĂMÂNAL AL ACTIVITĂȚILOR ÎN FAMILIE 
ACTIVITĂȚI POTRIVITE pentru fiecare zi a săptămânii:  

Pentru realizarea acestui grafic, propunerile de activități nu ar trebui să fie numeroase, însă este 
important să le prioritizăm în funcție de criteriile importanței, ale valorilor educative, a utilității, eficienței, 
a nevoilor de învățare, a timpului de calitate petrecut împreună cu familia și a resurselor acestora: 

- activități de curățenie, organizare, amenajare și reamenajare a spațiilor interioare și exterioare ale 
locuinței: organizarea cărților în bibliotecă, igienizarea și curățarea spațiilor din casă, aranjarea hainelor în 
dulap, curățare a încălțămintei etc;  

-activități de grădinărit: plantare flori/iarbă, curățare spațiu grădină/curte; 

- activități de timp liber recreativ: confecționare produse - hand-made, lecturi, povești de familie - 
povestirea întâmplărilor din istoria familiei, arborele genealogic al familiei, jocuri (re)creative;  

-activități în bucătărie: ajutor în pregătirea meselor zilnice, preparare produse culinare, dulciuri etc.  

-activități de educație economică: realizarea bugetului comun al familiei pentru o săptămână, cu 
resurse și cheltuieli, crearea produselor ecologice recreative etc 
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Toate activitățile planificate au rolul de a transmite experiența adulților către copii, încurajând 
comunicarea, oferind adulților oportunitatea de a-i cunoaște mai bine și de a-i învăța lucruri noi prin 
abordări inedite. Este important să avem rădbare și deschidere pentru învățarea împreună. 

 
 
CUTIA CU SARCINI ZILNICE PENTRU MEMBRII FAMILIEI  
Vom folosi o cutie de dimensiune mare, în care să încapă sarcinile casnice ale tuturor membrilor 

familiei pentru următoarea zi.  
Pasul 1: Vom alege împreună cu ceilalţi membri ai familiei un motto care să ne reprezinte. De 

exemplu, ,,Împreună, acasă, suntem mai protejați!”  
Pasul 2: Îl vom scrie pe o etichetă pe care o vom lipi pe cutiuță.  
Pasul 3: Pe dreptunghiuri de hârtie, vom scrie sarcinile care trebuie îndeplinite în ziua următoare de 

către toți membrii familiei (spălat vase, şters praful, pregătirea mesei etc.).  
Pasul 4: Vom împături dreptunghiurile sau le vom rula şi le vom prinde cu scotch sau bandă adezivă.  
Pasul 5: Le vom introduce în cutie şi fiecare membru va primi, prin tragere la sorţi, sarcina pe care 

trebuie să o îndeplinească în ziua respectivă.  
Pot fi organizate 2 cutii: una pentru adulţi şi alta pentru copii. 
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NECESITATEA PRACTICĂRII UNUI SPORT DE LA VÂRSTE FRAGEDE – 

PARTEA A DOUA  
 

PROFESOR RADU IULIA ANA  
ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU ORADEA 

 
Am publicat în prima parte a articolui despre beneficiile practicării unui sport de la vârste fragede, 

iar în partea a doua despe: vârsta potrivită pentru începerea unui sport; alegerea tipului de sport potrivit; 
sporturi individuale pentru copii; sporturi de echipă pentru copii; sporturi recomandate în funcție de vârstă; 
sporturi recomandate în funcție de temperament. 

Vârsta potrivită pentru începerea unui sport 
Nu exista vârstă prea mică sau prea mare pentru a practica un sport. Cu cât e mai mic, cu atât corpul 

copilului se va dezvolta mai armonios. La bebeluși se recomandă mișcarile coordonate de parinți și e bine 
să fie „dați la apă“ încă din primele luni de viață. Sunt cursuri de înot special concepute pentru bebeluși, 
dar trebuie bazine special amenajate, cu apă fără clor, PH echilibrat și temperatură optimă. Există o vârstă 
pentru fiecare sport, dar cu cât încep mai de mici cu atât cresc șansele pentru a face performanță. Sportul a 
evoluat atât de mult încat anii de selecție au scăzut foarte mult. 

Dacă e să ne luăm după manualele de specialitate însă, cele mai multe sporturi pot fi practicate înca 
de la 6-8 ani. Includem aici baschet, fotbal, handbal, hochei, rugby, golf, tenis, ping-pong, scrimă sau judo. 
Sporturile precum alergare de viteză și fond, volei, polo, aruncarea discului și a greutății sau karate sunt 
mai potrivite de la 11-12 ani. Când copilul împlinește 13-14 ani poate fi înscris la box, canotaj sau sărituri 
în apă. Printre sporturile care pot fi practicate de cei mici încă din primul an de viață se numără natația sau 
gimnastica. 

Alegerea tipului de sport potrivit 
Nu te pune piedică în fața pasiunii copilului tău pentru un anumit sport. Dacă lui îi place în mod 

special un tip de activitate fizică, lasă-l să o practice, chiar dacă ești îngrijorată în privința riscului 
accidentărilor. În cazul unor sporturi precum karate, fotbal american sau judo, de exemplu, dacă cel mic nu 
are contraindicații de la medic și dacă antrenorul este responsabil și folosește toate echipamentele de 
protecție necesare, nu ai de ce să îți faci griji. Chiar dacă sportul se dovedește până la urmă nepotrivit pentru 
copilul tău, cu siguranță va învăța ceva din practicarea acestuia. 

Sporturi individuale pentru copii 
Sporturile individuale, precum tenisul, sunt foarte benefice pentru copii cu deficit de atenție sau care 

au probleme de socializare. Un sport individual ajută copilul să se concentreze mai bine și îi îmbunătățește 
imaginea de sine. În plus: 

• copilul va învăța să aibă încredere în forțele proprii; 
• copilul va învăța să se simtă bine atunci când este în centrul atenției; 
• copilul va învăța tehnici de auto-motivare; 
• copilul va accepta că fiecare individ se dezvoltă și lucrează în ritmul lui propriu. 
Sporturi de echipă pentru copii 
Dacă vrei ca micuțul tău să fie un adult echilibrat și cu încredere în forțele proprii, atunci un sport de 

echipă poate fi soluția. 
„În cadrul unui sport de echipă inveți că nu depinde totul de un singur individ. Depinde de munca pe 

care întreaga echipă o depune, depinde de puterea de a accepta niște decizii și de acceptarea faptului că 
fiecare individ are abilități diferite“, spune Ross Morrison, expert în sport pentru NSW Department of 
Education and Communities din Australia. 

În plus, copilul tău va învăța: 
• despre prietenie și camaraderie; 
• despre cooperare și munca în echipă; 
• va căpăta abilități de lider; 
• va învăța să identifice și să aprecieze diferite abilități ale oamenilor; 
• va învăța să-și respecte oponenții, colegii de echipă, dar și figurile de autoritate; 
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• va învăța cum este să aparții unei cauze comune; 
• va învăța să socializeze mai bine; 
• va deprinde abilități fizice; 
• îsi va mări stima de sine; 
• va învăța auto-disciplina, cum să aibă răbdare, cum să se tempereze și cum să persevereze; 
• va învăța cum să reacționeze în fața reușitei, dar și a eșecului. 
Sporturi recomandate în funcție de vârstă 
Sportul este important în dezvoltarea armonioasă a unui copil, atât din punct de vedere psihic, cât și 

din punct de vedere fizic. În plus, conștientizarea înca din copilărie a importanței mișcării va reduce riscul 
unor afecțiuni legate de sedentarism. 

Sporturi pentru copii de 3 ani: 
• gimnastica – majoritatea celor care fac performanță în gimnastică încep de la vârste fragede. Acest 

tip de sport crește forța fizică și dezvoltă musculatura. În plus, îmbunătățește flexibilitatea și capacitatea de 
coordonare; 

• dans sportiv – ideal pentru copiii energici, care se vor simți bine pe ritmurile unei muzicii alerte și 
își vor consuma în mod constructiv energia. Dansul ajută capacitatea de dezvolare și lucrul în echipă; 

• arte marțiale – ideale dacă ai un copil timid, dar potrivite și pentru un micuț mai energic, pus mereu 
pe șotii. Îi ajută pe copii să-și îmbunătățească încrederea în sine, îi disciplinează și îi ajută să se dezvolte 
armonios din punct de vedere emoțional. 

Sporturi pentru copii de 7-12 ani: 
• tenis – dezvoltă mobilitatea, coordonarea și reflexele copilului. Îl va ajuta pe micuțul tău să 

gândească organizat, strategic și îl va familiariza cu disciplina psihică; 
• baschet – favorizează creșterea în înălțime și dezvoltă precizia și spiritul de echipă. 
Sporturi pentru adolescenți: 
• fotbal – un sport distractiv și popular. Încurajează cooperarea între copii și dezvoltă armonios 

întregul corp, în special musculatura picioarelor; 
• scrima – devine din ce în ce mai populară, mai ales în urma performanțelor românilor la concursurile 

internaționale și la olimpiade. Dezvoltă viteza, forța, rezistența și îndemânarea. Îl va disciplina pe 
adolescent și îl va ajuta să se concentreze mai bine; 

• volei – dezvoltă agilitatea și vigilența și va îmbunătății coordonarea și viteza de reacție a copilului. 
Sporturi recomandate în funcție de temperament 
Sporturile pot fi practicate și în funcție de temperamentul copilului. 
 TEMPERAMENTUL COLERIC: copilul este extravertit, impulsiv și cu reacții irascibile. Prezintă tendințe 

de dominare și exagerare în orice aspect al vieții, este plin de energie și agitat. Sporturi recomandate: înot, tenis, 
patinaj. 

 TEMPERAMENTUL SANGVINIC: un copil calm, comunicativ și echilibrat, care prezintă tendința de a fi 
superficial. Nu duce lucrurile până la capăt, abandonând activitațile repede. Sporturi recomandate: înot, călărie, 
dansuri moderne. 

 TEMPERAMENTUL FLEGMATIC: este un copil introvertit și rezistent la stres. Are rabdare și este 
încăpățânat, tipicar și meticulos. Sporturi recomandate: tenis, baschet, volei, fotbal, dansuri moderne, ciclism. 

 TEMPERAMENTUL MELANCOLIC: un copil introvertit, retras, sensibil, delicat și visător. Este un timid 
prin definiție și nu are încredere în el. Sporturi recomandate: dans, călărie, baschet, volei, handbal, lupte, karate. 
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 ALTFEL 

 
PROF. DR. LUMINIȚA RADU  

 C. N. MIRCEA CEL BATRAN, CONSTANȚA 
 
În timpuri noi, oameni noi și metode noi de lucru.  
De ce nu?! 
Profesia de dascăl presupune, pe lângă alte calități – tact, măiestrie pedagogică, abilități de 

comunicare, bun psiholog - să avem și imaginație, să fim spontani, creativi. 
Avem darul ca, înarmați doar cu sufletul prea plin de dragostea pentru elevii noștri, să transformăm 

cu o simplă scânteie un foc abia mocnind într-o vâlvătaie uriașă de entuziasm și pasiune, ajuntându-i să 
străbată poteci neîncercate până atunci, descoperindu-și pasiuni nebănuite. 

Un astfel de „ moment‘ este Școala altfel, o săptămână în care elevii au, fiecare dintre ei, misiunea 
lor : implicat direct sau parte a unui proiect, numitorul comun este …firescul acțiunilor neîngrădite. Nimic 
nu e obligatoriu, dar cum să fii nepăsător când lucrurile la care visai se întâmplă acolo, lângă tine?!?  

Școala altfel ne-a oferit anul acesta o altfel de abordare a unui timp pe care, în mod normal îl 
petreceam într-un ritm alert : spectacolele prezentate în cadrul Festivalului internațional de teatru pentru 
elevi “Aplauze”, concursul de creație literatura@lasă-ne să te citim, concursul de matematică N.N. 
Mihăileanu, concursul interdisciplinar de creații literare, muzică, desen/ pictură Creo, creare . 

Așa se desfășura la noi Școala altfel, până acum. 
Dar nimic nu e întâmplător, pentru că acum online - ul ne-a permis să vorbim ca într-o lungă 

săptămâna de dirigenție. 
Am vizionat filme și, pornind de la subiectul propus de regizor, am făcut puțină istorie; am încercat 

“marea necunoscută” a psihologiei, ajungând pe cărări neștiute la sufletul copiilor; am vizitat muzee și am 
vorbit puțin despre artă, am mâncat sănătos și am disputat subiecte precum vegan, vegetarian sau 
dimpotrivă… . 

A fost cu siguranță altfel decât eram obișnuiți, dar la fel de frumos. 
Dar altfel am făcut și orele, altfel am petrecut și timpul împreună cu elevii, altfel am descoperit și noi 

metode de predare - la început complicate - dar de care am prins drag repede pentru că ne ofereau soluții. 
Suntem altfel și noi, nu numai școala, nu numai elevii. 
Un pic mai ințelepti, un pic mai învățați, prețuim altfel timpul, oamenii și locurile. 
Suntem cu toții altfel ... și nu e rău. 
Stând de vorbă cu elevii mei, i-am întrebat dacă le e dor de școală cu tot ceea ce presupune ea: colegi, 

profesori, reguli. 
Răspunsurile lor- uneori amuzante, alteori incitante- mi-au reconfirmat de ce profesia noastră este 

unică: noi îi învățăm să zboare chiar dacă aripile lor sunt puternice sau, dimpotrivă, fragile. Cu încredere în 
ei, susținuți de noi, la sfârșitul liceului sunt îndrăzneți, dar și visători; sunt curajoși, dar și empatici; sunt 
vrednici să ia în piept viața așa cum este ea, o ecuație cu nenumărate necunoscute scrise într-o limbă 
adeseori nemaiauzită, dar pentru care se găsește cumva o rezolvare, de cele mai multe ori necăutată și 
neașteptată. 

Într-o săptămână altfel, într-o viață altfel, suntem și rămânem oameni. 
Altfel, dar mereu aceiași. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!:  

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROFESOR: RADU NICOLETA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 

 
Școala de acasă (on line) prezintă o serie de avantaje dar și o serie de dezavantaje. Printre avantajele 

oferite se numără îmbunătățirea abilităților digitale ale elevilor. Copiii descoperă resurse educaționale atât 
de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. Resursele educaționale au 
grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar 
atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și 
astfel, sunt mai receptivi la informații venite din zona digitală. 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 
– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte 
abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și limite în relaționarea cadru didactic 
– elev, limite care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității 
didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

Sprijinul pe care în mod tradițional profesorii îl oferă elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de 
învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite.  

Un alt aspect negativ este acela că poți fi înregistrat, poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii 
tăi), neavând un control real al publicului-țintă. 

Monitorizarea învățării în mediul online este dificil de realizat: este imposibil de urmărit dacă elevii 
își notează informațiile prezentate de profesor, este dificila administrarea probelor evaluative, pentru care 
e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. 

De asemenea pot să apară dificultăți de natură tehnică – de exemplu: probleme în stabilirii conexiunii 
online, probleme în activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a prezentărilor, 
a temelor, probleme care duc la deturnarea atenției elevilor și profesorului de la activităților didactice și 
reprezintă una dintre provocările acestei perioade. 

Nu întreaga populație școlară dispune de tehnologia necesară, de accesul la sursele ce girează educația 
pe baza noilor tehnologii și de abilitățile de uzanță respective; în plus, sistemul informatic național poate 
deveni inoperant, supraîncărcat, apărând riscul încetinirilor sau blocajelor conectivităților. 

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Există disfuncții 
în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare 
umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. 
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ACTIVITATEA CU PREȘCOLARII ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

COVID-19 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. RĂESCU MILICA 
G. P. P. „CĂSUȚA PITICILOR”,  

UNITATE ARONDATĂ LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1,  
CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

 
Totul a început la începutul lunii martie, cu anularea tuturor manifestațiilor publice, anularea tuturor 

serbărilor și spectacolelor dedicate zilei de 8 Martie, când mamele și-au dorit cu ardoare să participe, ca în 
fiecare an, cu emoție, la această activitate, pregătită de copii cu multă dragoste și pasiune. 

La început am crezut că nu va dura prea mult, personal nu am luat foarte în serios acest virus, crezând 
că nu va atinge și România, atât de tragic, cum a fost în China. 

Dar nu a fost așa, luni 9 martie 2020, am fost anunțați că toate instituțiile de învățământ din România, 
vor fi închise, de pe 11 până pe 22 martie. De atunci am știut că nu vom mai reveni curând la grădiniță. 

Au urmat zile cu gândul la ceea ce am început, la proiectele pe care urma să le derulăm, la copii, la 
ceea ce va urma... 

Încet, încet, zilele au trecut și a apărut și obligativitatea activităților online, inclusiv la preșcolari. 
La început mai timid, neîncrezătoare, că vom putea desfășura la nivelul învățământului preșcolar, 

activități online, la care copiii să poată participa cu plăcere și interes. Am schimbat idei și păreri cu colegile 
din grădiniță, ne-am consultat, am căutat materiale împreună pe internet, multe dintre acestea nepotrivite 
nivelului de vârstă și nevoilor copiilor din grupă.  

Am hotărât, că cel mai potrivit ar fi să ne continuăm activitatea, după planificarea anuală, pe care am 
stabilit-o la începutul anului școlar. Am identificat obiectivele, conținuturile, forma activităților, mijloacele 
de realizare, adaptându-le la noua situație de învățare. 

Am să vă prezint un scenariu de activitate didactică, desfășurată în tura de dimineață: 
Tema săptămânii: „Legume timpurii”; 
Grupa mare; 
Tema zilei: „Întâlnire cu Zâna Legumici” 
ADP: „Gimnastica de înviorare”, salutul, calendarul naturii; 
DȘ: „Legume de primăvară”-observare 
DOS: „Master chef”-joc de rol 
Obiectivele le veți regăsi în scenariul activității. 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII 
Bună dimineața, dragi copii și stimați părinți! 
Ca în fiecare dimineață, așa cum sunteți obișnuiți, să începem cu gimnastica de înviorare, ca să fim 

mai sănătoși, mai frumoși și mai voioși! 
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ABwoWeUH

gDi4Aq2TOuR44i_anLic-99rMIPC5Tqx1mZQIfeEvl2_W3y8 
Astăzi începem o nouă săptămână, cred că vă aduceți aminte că prima zi din săptămână este luni. Își 

mai aduce aminte cineva care sunt zilele săptămânii? Sper că nu ați uitat nici în ce anotimp suntem, mai 
este o săptămână și trecem în anotimpul vara. Dar lunile anotimpului primăvara vi le mai aduceți aminte? 
Sper că nu le-ați uitat! 

Dacă este luni, vreau să vă anunț care este tema săptămânii, („Legume timpurii”), așa cum făceam la 
grădiniță. 
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Vreau să vă spun, că azi dimineață, când udam legumele, m-am întâlnit cu Zâna Legumici. Nu știu 
dacă știți foarte multe despre ea, dar o să o cunoașteți mai bine pe parcursul întregii săptămâni. 

Zîna Legumici vă propune pentru săptămâna aceasta să vorbim despre legumele timpurii, adică 
despre legumele de primăvară, care apar primele. Ea vă trimite două filmulețe, să observați legumele, să le 
analizați și să le gustați, dacă le aveți la îndemână.  

https://www.youtube.com/watch?v=ewqDUhTZ4BY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eKyQehPC
yQVDkIqyAw_6qOz1RHU5sSJdpbdnyFdggx8N9_RlC7BKZNFA 

https://www.youtube.com/watch?v=h7Kp9bwwoGg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GE3bhryw-
8OBlfIPyZFpaXnpGSVYhZEShPUBRXCcOpHg5P-n9_pW2n14 

Zăna vă mai propune un concurs pentru săptămâna aceasta. Concursul se numește Master Chef. În ce 
constă concursul? V-ați dat seama deja! 

Fiecare copil va prepara o salată de legume timpurii, aveți grijă să nu strecurați altă legumă în salată, 
ca să nu pierdeți concursul! 

Zâna așteaptă fotografii și filmulețe cum preparați salata, pentru a decide care este câștigătorul! 
Dar știți ce cred eu? Câștigătorul va fi cel care va mânca salata de legume, cu siguranță va fi mai 

puternic și mai sănătos! 
Spor la lucru vă doresc, o zi minuantă! 
 
Atașez mai jos câteva rezultate din activitatea propusă, inclusiv un link, cu un copil care prepară o 

salată de primăvară: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Pj4rV9TZtY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hlbE-e-

L7RP_r_zv4CKf8aX2PDzy0VBAV9UA3Eogo_UdTYhE3tHAPzgY 

 
 
A fost o perioadă dificilă, dar și frumoasă în același timp, pentru că ne-a fost drag de copiii noștri, 

ne-a fost drag să îi revedem. Am creat o relație mult mai bună cu părinții, cu familia, pentru că într-o 
întâlnire online un copil de grădiniță nu poate sta singur, trebuie să aibă sprijinul mamei, tatălui sau acuiva 
din familie.  

A fost o perioadă de schimbare și de adaptare, și pentru părinți, pentru că au fost puși în situația de 
a acorda timp copiilor și de a face activități cu ei, într-un interval mai mare decât, poate, alocau înainte.  

 A fost însă și o perioadă în care părinții au putut să își cunoască mai bine copiii și să vadă ce lucruri 
le plac, ce nu le place deloc să facă, ce activități distractive pot să facă împreună. 

Ne-am bazat foarte mult pe sprijinul părinților în această perioadă, am comunicat mult cu ei și în 
momentul acesta suntem parteneri în învățarea online.  

 Dar da, sigur, ne dorim și așteptăm acele momente în care vom putea să ne vedem și să lucrăm față 
în față cu copiii noștri.  

A fost modalitate să ne depășim limitele, pentru că educatoarele care făceau lucruri cu copiii în 
spațiul din grădiniță, au fost nevoite să caute resurse, să creeze materiale online care să fie interesante și 
atractive pentru copii. 
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RESURSE EDUCATIONALE IN CONTEXTUL INVATARII ON-LINE 

 
PROF. RAICEA SILVIA 

LICEUL TEHNOLOGIC “DANUBIUS”, CORABIA, OLT 
  
În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-pregătire, 

care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea de tip online 
(proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces facil la infrastructură, 
resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor/studenților care trebuie să dețină abilitățile de 
utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea resurselor online, să 
demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de organizare și de 
management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități de a comunica cu 
grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și la e-
pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul 
didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a software-ului, abilități de selectare 
critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare, manifestarea de 
atitudini pozitive față de tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul 
performanțelor școlare/academice, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, cu 
implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât în planul 
scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat din partea 
profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului de motivație 
pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan emoțional, prin 
manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu profesorul/colegii. 
Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de frustrare și a nivelului de stres, ceea 
ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția sindromului de burnout. 

 Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are efecte 
pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne aflăm, pare 
a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 

1. Vizite virtuale la muzee celebre din lume 
Din ce in ce mai multe muzee din lume ofera tururi virtuale gratuite. Iata cateva optiuni: 

Muzeul Louvre 
Muzeul Vaticanului – Capela Sixtina 
Muzeul de istorie naturala Smithsonian 
Muzeul Dali 
Proiectul Google Art – ofera acces la opere de arta din peste 60 de muzee din lume 

Muzee romanesti care ofera tururi virtuale: 
Muzeul National de Istorie a Romaniei  
Muzeul Municipiului Bucuresti 
Colectia de Arta Plastica “Fr. Storck si Cecilia Cutescu Storck”  
Muzeul Antipa  
Muzeul Bancii Nationale Romane  
Muzeul Unirii Alba Iulia 
2. Telescoala  
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https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
http://www.muzeulvirtual.ro/
http://www.muzeulbucurestiului.ro/turvirtual/
http://www.muzeulbucurestiului.ro/turvirtual/
http://www.imagofactory.ro/muzee/storck/storck2018.html
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html
https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.html
http://muai.geomatic.ro/
http://www.tvr.ro/la-tvr-2-e-scoala-ta-emisiunea-telescoala-revine-in-grila_26627.html#view


Televiziunea romana a anuntat reluarea emisiunii Telescoala. Emisiunea debuteaza din 16 martie, iar 
lectiile vor dura pana in luna iunie, in apropierea perioadei de examene nationale. Iata programul emisiunii 
Telescoala in functie de clase si materii: 9:00-10:00 ore de romana si matematica, clasa a VIII-a. Pentru 
clasa a XII-a este rezervat intervalul orar 15:00-16:00, dupa urmatorul program: doua lectii saptamanale de 
romana si matematica si cate o lectie pe saptamana de biologie, chimie, fizica, istorie si geografie. 

Emisiunea este produsa integral de Televiziunea Romana, in colaborare cu Ministerul Educației si 
Cercetarii care furnizeaza tematica, ordinea lectiilor si profesorii care vor sustine cursurile, care vor putea 
fi urmarite pe canalul Youtube al TVR, online pe TVR+, cat si pe site-ul www.tvr.ro. 

3. Cursuri online gratuite 
Exista o multime de site-uri si aplicatii de telefon care ofera acces la cursuri din domenii variate. Mai 

ales adolescentii pot beneficia de pe urma acestor cursuri, avand ocazia de a descoperi cum arata cursurile 
predate la universitati celebre din lume. 

4. Site-ul dedicat copiilor de catre NASA, unde copiii pot afla o multime de lucruri despre activitatea 
organizatiei, pot descoperi detalii despre misiunile de explorare a spatiului cosmic, pot descarca fise si carti 
online si pot descoperi multe activitati si jocuri online. Poti accesa site-ul aici. 

5. Site-ul National Geographic pentru copii - la fel ca versiunea NASA pentru copii, site-ul ofera o 
multime de materiale adaptate copiilor. Va fi nevoie sa le explorati impreuna, pentru a-l ajuta pe copil sa le 
inteleaga, fiind in limba engleza. 

 6. Lectii de istorie oferite de BBC - tot in limba engleza 
7. Experimente si explicatii stiintifice pentru copii oferite de Exploratorium.edu – site in limba 

engleza. 
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http://www.tvr.ro/
https://www.suntparinte.ro/cursuri-online-gratuite
https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html
https://www.natgeokids.com/uk/
https://www.bbc.co.uk/history/forkids/
https://www.exploratorium.edu/explore/activities


 
ȘCOALA DE ACASA O PROVOCARE PENTRU TOȚI  

- ELEVI PROFESORI ȘI PARINȚI 
 

 PROF. RAȚIU LAVINIA CARMEN 
 ȘCOALA GIMNAZIALA „DACIA” – ORADEA 

 
Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Această modalitate alternativă 
este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și experți în noi tehnologii 
comunicaționale. 

Noi profesorii, am luat hotararea ca pe data de 12 martie să fim alaturi de elevii noștri. S-au format 
încă de la început grupuri pe whatsapp, apoi am descoperit cu toții platforma zoom, unde s-a întamplat și 
prima întalnire online în cadrul căreia am stabilit și împartășit modalitați de predare online, de interacțiune 
profesori-elevi, păstrând astfel permanent contactul cu partea emoțională a elevilor nostri. La început a fost 
mai greu dar ne-am adaptat și învatarea s-a produs din mers, profesorii încurajand elevii să lucreze 
independent. In toată această perioadă am îmbunatațit relația dintre profesor și elev. Mulți dintre ei s-au 
redescoperit, elevii care nu au fost activi au devenit activi. Profesorii digitali au parcurs cursuri de formare 
și au acumulat informații noi astfel reușind să foloseasca platformele de tip e-learning, au creat creat clase 
virtuale, unde schimbul de documente s-a facut mult mai ușor, copiii au încărcat teme și astfel s-a realizat 
o conectivitate mult mai individualizată. Copiii au fost fericiți să-și învețe propriul profesor. De asemenea 
învațarea pe diferite platforme alaturi de formatori a fost o experiență utila care a produs o învațare rapidă. 
Am descoperit învațarea împreună, cea mai rapidă și valoroasă metoda de învațare, cel mai valoros mod de 
a asimila informații de a împartăși experiențe.  

După implementarea platformei la nivelul școlii, lucrurile au devenit mult mai simple, profesorii au 
reușit să colaboreze mult mai eficient atât între ei cât și cu elevii lor, prin intermediul instrumentelor digitale 
realizându-se chiar activități interdisciplinare care au la baza munca în echipă. S-au realizat activitați de 
învațare la care au luat parte mai mulți profesori cu specializări diferite dar care au muncit împreună, astfel 
elevii beneficiind de experiențe personale variate. 

In toata aceasta perioadă comunicarea cu parinții s-a facut mai frecvent, ori de câte ori a fost nevoie, 
devenind mult mai eficientă. 

Transpunerea activităților școlare din clasa fizică în mediul virtual este complexă și trebuie să aibă în 
vedere toate componentele procesului didactic. 

Școala online înseamnă pregătire și studiu de materiale, înseamnă rezolvare și verificare 
de teme, înseamnă evaluare prin teste online, înseamnă întâlniri online desfășurate prin sistem 
de videoconferință și multe altele. 

Pentru a susține lectii online este nevoie de resurse: 
1.  O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevi– Zoom, Google Meet 

etc. 
2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care asigură schimbul de documente, teste 

sau teme pentru acasă, facilitează schimbul de documente între profesori și elevi și înregistrează o 
evidență a acestora - Google Classroom  

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 
sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor 
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live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum Kahoot, 
Quizziz, Wordwall, sau Digitaliada. 

4. Tableta grafica are mai multe optiuni decât tabletele interactive de pe diferite platforme, 
se conectează la laptop și poate fi folosita pentru corectarea testelor. 

5. Camera web (nu este mereu obligatorie) caști / boxe și microfon la computer (obligatorii 
pentru comunicare)  

Cred că lucrurile se vor schimba în școala românească, cred în digitalizare, iar atunci când 
vom reveni în fata elevilor noștri vom utiliza aceste instrumente digitale învațate în această 
perioada, vor fi conținuturi pe care le vom preda online. 
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ȘCOALA ALTFEL/ ȘCOALA DE ACASĂ 

 
RAVEANU MONICA, PROFESOR 

ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU, ARAD 
 
Programul „Școala altfel”, un program derulat în unitățile de învățământ începând cu anul școlar 

2011-2012, are ca scop dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale ale elevilor. 
În condițiile epidemiei de coronavirus, orele copiilor s-au mutat în mediul on-line și toate activitățile s-au 
desfășurat altfel. Unii au considerat că este momentul punerii bazelor home-schooling-ului. Locul 
experimentelor desfășurate în laboratorul de chimie a fost luat de experimentele virtuale, exercițiile fizice 
desfășurate în sala de sport sau in curtea școlii au fost substituite cu cele efectuate in fata unui ecran, iar 
locul tablei din sala de clasa a fost luat de ecranele telefoanelor, laptopurilor sau tabletelor. La finalul 
vacanței de primăvară, prin ordin de ministru, s-a introdus obligativitatea elevilor de a participa la 
activitățile on-line, dar și a părinților de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul elevilor la 
activitățile organizate de unitatea de învățământ 

„Vacanța” începută pe data de 11 martie a fost primită cu entuziasm de mulți elevi. Unii copii simțeau 
că au parte de o vacanță de primăvară prelungită. Ineditul activităților desfășurate în mediul virtual i-a 
fascinat, posibilitatea de a sta mai mult în fata calculatorului, de asemenea. E lesne de înțeles, de ce copiii, 
familiarizați cu gadget-uri de toate felurile și diverse aplicații de comunicare, s-au acomodat rapid cu scoala 
online. Din păcate, copiii din familii cu posibilități materiale reduse și cei din medii defavorizate, nu au 
avut coordonatele necesare desfășurării în condiții optime a actului educațional. Lipsa telefoanelor, a 
calculatoarelor și în unele cazuri, a rețelelor de internet sau a semnalului GSM, a impus unor copii, o 
„vacanță” mult prea lungă sau o participare sporadică la activitățile școlare, cu repercursiuni evidente 
asupra formării acestora. În sprijinul unora, au venit fundații, ONG-uri, care le-au oferit atât laptopuri, 
telefoane etc, cât si suport emoțional și intelectual pentru a se implica în activitățile școlii de acasă. Alții 
au parte de profesori dedicați, care au găsit modalitățile de a menține legătura cu școala într-un mod sau 
altul. Însă nu toți copiii din mediile vulnerabile au avut norocul de a primi sprijin. Aceștia au pierdut 
legătura cu școala și probabil, unii dintre ei o vor abandona regăsindu-se în statistici privind abandonul 
școlar. 

Educația desfășurată în scoală, cu avantajele și neajunsurile ei, constituie, cel puțțin pentru moment, 
forma cea mai accesibilă și mai eficientă, după părerea mea, de educație a copiilor. 

Societatea românească nu este pregătită pentru desfășurarea unui învățământ online, dar această 
formă de învățământ poate constitui o alternativă, mai mult saiu mai puțin efeicientă, în vremuri de criză. 
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 ȘCOALA IN VREMEA ... PANDEMIEI  

 
 PROF. INV. PRIMAR RETEGAN MIHAELA 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION CAIAN ROMANUL”, CAIANU MIC 
 
 11 martie 2020- prima zi de suspendare a cursurilor face-to-face, adică a școlii așa cum o știam, a 

activității didactice așa cum am fost pregătiți să o realizăm.. 
 Dar, pentru că idealul educației așa cum l-am învățat în urmă cu 25 de ani era ,,... formarea unei 

personalități creatoare capabile să se integreze optim în condițiile actuale și de perspectivă ale societății...”, 
uite că a sosit acea perspectivă și a fost necesară adaptarea ... la școala online, la școala de acasă și, dacă 
am reușit, înseamnă că idealul școlii de atunci a fost îndeplinit. Am fost surprinsă cât de repede ne-am 
adaptat, profesor, părinți, elevi la acest tip de interacțiune didactică, asta fără o pregătire anterioară, fără 
cursuri de formare pe o perioadă îndelungată, fără formatori, doar cu proprie inițiativă și dorința de a merge 
mai departe, dorința de a-i ajuta pe elevi să nu uite, să își consolideze sau să își însușească materia. 

 Primul pas realizat a fost studierea unor platforme, Zoom în cazul meu. Inițierea în Zoom ne-a fost 
făcută chiar de directorul școlii, profesor de informatică de altfel. După ce m-am familiarizat într-o oarecare 
măsură cu această platformă, următorul pas a fost instruirea, formarea părinților pentru folosirea ei. Acest 
lucru a durat într-o seară de la ora 8 la ora 11. Fericirea se citea pe fețele tuturor când am reușit să ne vedem 
și să ne auzim în prima ședință cu părinții pe Zoom. După ce am discutat despre faptul că e necesară 
adaptarea la acest mod de realizare a activității instructiv-educative, din 16 martie am început școala pe 
Zoom, din 11 martie și până atunci noi comunicând doar pe messenger prin fișe cu exerciții trimise copiilor 
spre rezolvare și poze ale temelor trimise în același mod. 

 Și, din 16 martie până în 12 iunie, am realizat activități didactice online. Au fost multe obstacole care 
trebuiau depășite, de la necunoașterea în totalitate a platformei, până la găsirea unor modalități cât mai 
eficiente de a menține interesul elevilor pentru activitate. Au fost de mare ajutor informațiile primite 
urmărind diferite webinarii, tutoriale care explicau tocmai modul de lucru cu elevii online. Pas cu pas, am 
descoperit cum să realizez activitățile didactice, cum să-i mobilizez și să-i motivez pe elevi pentru învățare. 
Am fost un caz fericit, deoarece toți copiii au avut conexiune la internet de acasă, chiar dacă locuim în 
mediul rural, și părinții copiilor sunt tineri, având competențe digitale dezvoltate într-o oarecare măsură, 
ceea ce a fost de mare ajutor.  

Există și aspecte pozitive, dar și negative ale realizării activității didactice online. Printre aspectele 
pozitive aș enumera: 

-dezvoltarea competențelor digitale, atât pentru profesori, cât și pentru elevi și pentru părinții acestora 
(elevii -clasa a II-a- au învățat să folosească platforma, să scrie un text pe calculator, să trimită un email, să 
folosească diferite aplicații pe telefon – ChatterPix- pentru a da viață personajelor, pentru a povesti un text 
studiat, să rezolve online exerciții, toate acestea făcându-le cu plăcere); -formarea caracterului elevilor prin 
necesitatea respectării regulilor de comunicare eficientă (altfel nu ne putem auzi); - dezvoltarea 
competențelor de comunicare orală a elevilor prin aplicațiile folosite; -există o mulțime de materiale 
educative digitale gratuite; 

 -părinții au putut observa cât de mult se lucrează cu elevii, pe ce se pune accentul, pe ce să insiste în 
rezolvarea sarcinilor de învățare pentru acasă; 

 Aspectele negative surprinse: 
 -colaborarea elev-elev, profesor-elev nu mai este atât de apropiată; copiii învață și își formează 

caracterul și prin joc, jucându-se împreună, or jocul a lipsit; 
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 -timpul necesar pregătirii lecțiilor este mai îndelungat; 
 -perioadă îndelungată de timp și pentru corectarea temelor și pentru explicații suplimentare 

individuale;  
 - de multe ori nu mai aveam semnal bun pentru conexiunea la internet; 
 - nu poți purta mânuța copilașului pentru a corecta anumite deprinderi greșite de scriere; 
 -nu se pot corecta defecte de vorbire datorită faptului că nu le mai auzi pe toate; 
 -nu ești sigur că elevul este atent pe tot parcursul activității și nici nu poți verifica dacă elevul a scris 

totul în caiet; 
 -munca în echipă se realizează deficitar, nu mai există bucuria realizării unui produs comun, a unei 

lucrări comune; 
 -degradarea văzului atât pentru profesor, cât și pentru elevi (ceea ce am și resimțit). 
Cu bune, cu rele, am fost bucuroasă că în această perioadă elevii au rămas conectați la materie, la 

disciplinele predate, s-au văzut și s-au auzit, chiar dacă doar virtual. Consider că am respectat jurământul 
pedagogului elvețian Dottrens care spunea: ,, Îmi voi exercita profesiunea cu conştiinţă şi demnitate.Voi 
vedea în elevii mei nu atât şcolari, cât copii, şi nu voi uita niciodată că, pentru partea care îmi revine, sunt 
răspunzător pentru destinul lor.” 

Dar, oricât de mult ne-am strădui online, oricât de conștiincioși am fi la școala virtuală, învățător și 
elevi deopotrivă, acest tip de activitate nu poate înlocui școala așa cum o știm, așa cum am desfășurat-o 
dintotdeauna. 
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AVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR REVNIC CORINA, 

 LICEUL TEHNOLOGIC TURBUREA, GORJ 
 
Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului, 

dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților 
și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, 
pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, cât 
și pentru părinți.Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii observă 
atracția copiilor față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor 
resursele digitale, tocmai pentru a răspunde intereselor lor. În primii ani de școală, copiii continuă 
dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și încep un proces complex de învățare. Descoperă 
științe structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să socotească, deprind noțiuni între care stabilesc 
legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la 
dezbateri .Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce 
completează perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între 
copii și educație. 

Atunci când accesează un produs educațional, copiii pot alege singuri între diferitele secțiuni ale unei 
platforme. Prin jocuri ce completează perfect manualul, copiii pornesc într-o călătorie virtuală prin lume, 
uimindu-vă de câte lucruri minunate află.Astfel, prin joc și aproape fără să-și dea seama, copiii își vor 
antrena abilități importante precum memoria, atenția, gândirea logică, comunicarea și inteligența 
emoțională. Și nu numai! Vor exersa ce învață la școală, vor învăța lucruri noi și vor descoperi lumea 
înconjurătoare!Informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, fără ajutorul părinților sau al unui 
profesor meditator. Astfel, elevii lucrează în ritmul lor, vizionează ori de câte ori au nevoie un anumit 
filmuleț explicativ și își pot urmări îndeaproape evoluția.  

Învățarea online nu depinde de prezența fizică a altor persoane (cadrele didactice) care să il motiveze 
pe copilul tău să depună efort sau să își concentreze atenția asupra lecției. Astfel, copiii și adolescenții care 
urmează un curs online sunt responsabili pentru felul în care își organizează timpul si materialul de învățat, 
dar si pentru cât de motivați și interesați rămân față de învățare. Această experientă le poate fi de folos în 
anii de studenție, când vor fi mult mai liberi și în același timp mai responsabili de felul în care își 
organizează învățarea. Instrumentele online care pot fi folosite în învățare nu se reduc la Google și accesarea 
de site-uri educaționale. Când copilul se înscrie la un curs online, va învăța să folosească și alte instrumente 
utile în comunicarea cu ceilalți și în organizarea activității sale: Google Hang-outs, Google docs, calendare, 
aplicații de planificare și comunicare. Toate acestea iî pot fi utile și în viața de student, deoarece o mare 
parte din activitatea de învățare și comunicare la facultate se realizează și online. Motivația pentru învățare 
poate crește dacă adolescentul sau copilul intră în contact cu alți copii interesați de aceleași subiecte ca el. 
Schimbul de idei și informații poate menține viu interesul copilului pentru învățare Educația online poate 
lua forme variate. La școală, copilul poate folosi instrumentele educației online pentru a face cercetare, 
pentru a crea conținuturi, pentru a lucra unii cu alții sau pentru a lucra individual.. Un studiu recent realizat 
arată că elevii care folosesc educația online petrec mai multe ore pe săptămână implicați în sarcinile școlare, 
reușesc să recupereze mai ușor dacă pierd informațiile transmise la școală și sunt mult mai interesați să își 
continue studiile decât elevii care folosesc doar mediul de învățare tradițional. 
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ESTE POSIBIL SA INVAȚAM ONLINE PRIN JOC 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, RICEAN TEODORA-LIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE TITULESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 
 În semestrul al doilea din acest an școlar, am făcut imposibilul, posibil. Învățarea din sala de clasă s-

a mutat în mediul online. Telemunca sau învățarea online, cuvinte foarte des folosite de către noi, dascălii, 
în ultima perioadă, a însemnat pentru mine într-o primă fază o perioadă plină de frustrări în fața 
necunoscutului și în fața necunoștinței (Cum aș putea eu să-i fac pe copii să mă înțeleagă fară ca să le vad 
semnele de întrebare din ochișorii curioși?), s-a transformat apoi într-o provocare (Trebuie să răzbesc, 
trebuie să o fac!) și în final a devenit o muncă asiduă de cercetare, documentare, realizare și punere în 
practică.  

 Am constatat de asemenea că interactivitatea este sufletul predării online. Interactivitatea nu 
înseamnă doar discuții live între copii sau între copii si profesor. Când vine vorba de predarea online, copiii 
pot fi încurajați să interacționeze prin proiecte de grup și prin incurajarea discuțiilor în forumuri și în 
comentarii. Avantajul predării online în această privință, este că elevii au mai mult timp să gândească, și să 
formuleze întrebări sau răspunsuri corecte decât în discuțiile live. Fiecare zi online o începeam printr-o 
melodie aleasă cu mare grijă astfel încât să fiu sigură că va pătrunde la sufletul micuților și prin care îmi 
anunțam prezența, dar, înainte de asta, îi lăsam zece minute să socializeze.  

 În această perioadă am folosit foarte puțin manualele, bazându-mi predarea și fixarea cunoștințelor 
pe prezentări în Power Point, experimente filmate sau realizate live, schițe realizate pe OpenBoard și nu în 
ultimul rând pe jocuri didactice. Jocurile didactice ne-au îmbogățit și ne-au înveselit orele, făcând învățarea 
un lucru plăcut și interactiv. Nu era oră la care sa nu folosesc una dintre aplicațiile cu care am făcut 
cunoștință în această perioadă, aplicații cu ajutorul cărora poți realiza jocuri didactice (Wordwall și 
Kahoot!). 

 Deoarece una dintre principalele mele preocupări ca dascăl și ca mare iubitoare de cărți a fost și este 
să le insuflu elevilor mei dragostea pentru lectură, m-am hotărît să folosesc la evaluarea online a cărților 
citite aceste jocuri. Fiind în clasa a II-a și având obiceiul să ne alegem lunar o carte pe care să o citim 
împreună, dascăl & elev, am ales pentru luna aprilie, lună de învățare online, cartea ”Vrăjitorul din Oz”, 
carte aleasă și pentru că am făcut cunoștință cu ea printr-un scurt fragment existent în manualul de 
Comunicare în limba română. Bineînțeles că pentru ”doamna” un ”am citit-o” nu ajungea și, pentru a mă 
convinge mai bine, am decis ca la fiecare sfărșit de săptămână (vineri, când aveam ora de lectură) să 
evaluăm lectura noastră  

printr-un quiz format din 3/4 întrebări/capitol. Am convenit să citim patru capitole pe săptămână. 
Când eram în sala de clasă totul se desfășura clasic. Proiectam întrebările pe ecranul videoproiectorului iar 
elevii răspundeau pe caiete. Online, totul s-a schimbat. Neavându-i pe micuții mei elevi în fața ochilor, îmi 
doream ca această evaluare să fie pentru ei mai veselă, mai antrenantă. M-am hotărăt să folosesc pentru 
prima dată în viață o aplicație care să-mi permită să creez jocuri didactice, aplicație numită ”KAHOOT!”. 
Am descoperit-o într-una dintre numeroasele conversații didactice avute cu colegii din școală sau din țară, 
pe Teams sau pe FB. Curiozitatea m-a făcut să îmi fac un cont și să încerc să realizez un quiz. La inceput 
am mers pe varianta cu true or false (adevărat sau fals), apoi am încercat și quizuri cu variante de răspuns, 
quizuri utilizate apoi pentru evaluările unităților de învățare atât de la limba română căt și de la matematică. 
Quizul realizat pentru primele patru capitole din cărtea aleasă a avut și o parte amuzantă fie prin imaginile 
inserate fie prin sugerarea amuzantă a răspunsurilor.  

 ex. Dorthy locuia în Cluj-Napoca. A sau F sau Toto era papagalul fetiței. A sau F 
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 Aplicația este foarte ușor de folosit, alegi varianta dorită, (”Quiz” sau ”Adevărat sau Fals”), cauți 
imaginile potrivite pe Google, le salvezi în calculator, după care le încarci în joc. După realizarea jocului, 
am partajat copiilor linkul și codul jocului pentru ca aceștia să poată intra în joc. La final apar punctajele 
realizate cu clasamentul primelor trei locuri.  

 
 În toată această perioadă de frământări, întrebări, căutări, am înțeles însă și mai bine că ajută o 

atitudine deschisă și flexibilă pentru a evalua corect ce funcționează și ce nu, pentru a încerca idei și 
provocări noi și pentru a învața din experiența proprie sau din experiența altor cadre didactice. De asemenea 
mi-a luat timp să înțeleg că predarea online este o provocare atât pentru copii cât și pentru părinți, nu doar 
pentru cadrele didactice și că a forma toți o singură echipă este esențial în această perioadă tulbure și 
nesigură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
 https://create.kahoot.it/creator  
 https://www.photofancy.ro/functii/colajefoto.html  
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FAMILIA ȘI ȘCOALA DE ACASA - PLANIFICARE SAPTAMANALA 

 
PROF. INV. PREȘC. ROFF NICOLETA MARIA 

GRADINIȚA P.P. STEP BY STEP NR. 12, ALBA IULIA 
 
Argument: 
Deoarece învățământul preșcolar on-line presupune implicarea în mare măsură a adulților în procesul 

educativ, iar cei mici își petrec cel mai mult timpul alături de membrii familiei, am considerat că este bine 
să dăm șansa celor mici să își cunoască mai bine familia și să își manifeste dragostea față de membrii ei. 
Astfel am planificat activități care să îi conștientizeze cât de importantă este familia. 

Grupa: mare  
Tema anuală de studiu: Cine și cum planifică, organizează o activitate?  
Tema săptămânii: Eu și familia mea  
  

Data Denumirea activităţii Obiective  Activitatea metodică 
Luni 
 

1. DOS + DEC - educație 
pentru societate+ educație 
muzicală - „Familia mea”  
 
 
2. Moment de mișcare – 
Sport de acasă – Lecția nr.4 
  
 
3. Momentul de lectură – 
„Hansel și Gretel” 
 

Să-și manifeste dragostea față 
de membrii familiei prin 
activități artistice 
 
 
Să execute exerciții motrice, 
respectând indicațiile date. 
 
 
Să audieze cu atenţie un text, 
să reţină ideile acestuia şi să 
demonstreze ca l-a înţeles 

Vizionare filmuleț pe You Tube: 
„Familia mea” 
https://www.youtube.com/watch?
v=l_l73DzfCHw 
Vizionare filmuleț pe YouTube: 
Lecția nr.4 - Sport de acasă 
https://youtu.be/IKeJXTpWpqg 
 Vizionare filmuleț pe You 
Tube:„Hansel și Gretel” 
https://youtu.be/MLQZfx0h-pI 

Marți 
 

1. DEC „Familia mea” – 
desen, pictură 
 
 
 
2. Moment de mișcare – 
Sport de acasă – Lecția nr.5 
 
 
3. Momentul de lectură – 
„Povestea celor trei fluturi” 
 
 

- ră redea membrii familiei, 
utilizînd tehnici specifice 
desenului, picturii 
 
 
-să fie apt să utilizeze 
deprinderile motrice însuşite 
în diferite contexte  
 
Să audieze cu atenţie un text, 
să reţină ideile acestuia şi să 
demonstreze ca l-a înţeles 

Vizionare filmuleț pe Pinterest: 
„Îmi iubesc familia” 
https://pin.it/2ZPTex1 
Prezentarea unor modele de 
inspirație: 
YouTub: Sport de acasă – Lecția 
nr.5 
https://youtu.be/H5X1fMAPm7k 
Vizionare filmuleț pe You Tube: 
„Povestea celor trei fluturi” 
https://youtu.be/lZx8ItJcInU 

Miercuri 
 

1. DȘ +DOS ”Lecția 
hărniciei” Vizionare  
 
 
 
  
2.Momentul de mișcare: Ne 

- să recunoască unele aspecte 
din viața păsărilor 
- să descopere modalități de 
organizare în realizarea unor 
sarcini 
 
- Să execute corect exercițiile 

Vizionare filmuleț pe You Tube: 
„Cum își construiesc rândunicile 
cuibul?” 
https://www.facebook.com/67232
0402829489/posts/305766884096
1288/ 
Vizionare filmuleț pe YouTube: 
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jucăm cu degetele 
 
 
 
3.DOS „Noi suntem 
harnici” activitate 
gospodărească 
 
 

sugerate în filmuleț 
 
 
 Să desfășoare activități 
gospodărești, respectând 
etapele de lucru 

„Ne jucăm cu degetele” 
https://www.youtube.com/watch?
v=46GzFiPBwCg 
Vizionare filmuleț pe You Tube: 
„Învățăm să împachetăm hainele”  
https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=870840783422170&i
d=100997261567878  

Joi 
 

1. DLC +DOS „Împreună ne 
jucăm” 
 
 
 
 
2. Moment de mișcare – 
Sport de acasă – Lecția nr.6 
 
 
3. DȘ „Alege și potrivește” – 
Galaxia emoțiilor 

Să identifice sentimente, trăiri 
specifice jocului cu ceilalți 
Să conștientizeze importanța 
respectării regulilor în joc 
Să execute corect exercițiile 
de înviorare, respectând 
indicațiile date în filmuleț 
 
Să identifice emoții de bază  
Să facă asocieri ale emoțiilor 
cu imaginile potrivite 

Vizionare filmuleț pe You Tube: 
„Jocul de societate – Bobiță și 
Buburuză” 
https://youtu.be/vG2CFuKGdmY 
 
Filmuleț pe You Tube 
https://youtu.be/ShSE1FUVRvI 
Vizionare filmuleț pe You Tube: „ 
Galaxia emoțiilor” 
https://wordwall.net/resource/203
5554/galaxia-emo%C8%9Bilor  

Vineri 
 

1. DEC+DEC –ed.muzicală 
+ desen - „Dragostea pentru 
bunici” 
 
 
 
 
 
2. Momentul de mișcare: 
Sport de acasă „Dansul 
statuilor” 
 
 
3. DLC – poezie - „Bunica”  

-să-și manifeste dragostea 
față de bunici prin activități 
artistice 
-să realizeze lucrări plastice 
utilizând diferite mijloace. 
 
 
 
Să fie apt să utilizeze 
deprinderile motrice însuşite 
în diferite contexte; 
 
Să audieze cu atenţie un text, 
să reţină ideile acestuia şi să 
demonstreze ca l-a înţeles 

Vizionare filmuleț pe You Tube: - 
„Tica Taca Tica, mergem la bunica 
- Tutorial”  
https://youtu.be/1NpHCPUSXJs 
Realizarea unor felicitări pentru 
bunici 
 
Vizionare filmuleț pe YouTube: 
Dansul statuilor 
https://www.youtube.com/watch?
v=pwBgjJzIVIs&feature=youtu.b
e 
 
Vizionare You Tube – Bunica- 
Tutorial 
https://youtu.be/pSajl3zLNGw  

 

 

966

https://www.youtube.com/watch?v=46GzFiPBwCg
https://www.youtube.com/watch?v=46GzFiPBwCg
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=870840783422170&id=100997261567878
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=870840783422170&id=100997261567878
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=870840783422170&id=100997261567878
https://youtu.be/vG2CFuKGdmY
https://youtu.be/ShSE1FUVRvI
https://wordwall.net/resource/2035554/galaxia-emo%C8%9Bilor
https://wordwall.net/resource/2035554/galaxia-emo%C8%9Bilor
https://youtu.be/1NpHCPUSXJs
https://www.youtube.com/watch?v=pwBgjJzIVIs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pwBgjJzIVIs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pwBgjJzIVIs&feature=youtu.be
https://youtu.be/pSajl3zLNGw


 
 ATELIERELE DE CREATIE SI DEZVOLTARE PERSONALA PENTRU 

COPIII CU VARSTE CUPRINSE INTRE 4 SI 12 ANI 
 

 PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRIMAR, ROGOJAN STELUTA 
 SCOALA GIMNAZIALA “ADAM NICOLAE” ARAD 

 
 Scopul terapeutic al atelierelor de creatie este de a produce o schimbare, o crestere, o echilibrare in 

dezvoltarea copilului, de a asigura libertate de exprimare si manifestare a dorintelor, trebuintelor, nevoilor, 
opiniilor, atitudinilor sale. 

Prin intermediul acestor ateliere, copiii invata: 
• Sa formeze relatii armonioase cu cei din jur, sa comunice, sa se faca inteles; 
• Se cunoaste pe sine, isi dezvolta increderea in sine si in propriile abilitati; 
• Isi dezvolta capacitatile cognitive (memoria, limbajul, atentia, gandirea); 
• Isi exprima propriile emotii, intra astfel in contact cu sine, depasind blocajele; 
• Invata sa lucreze in grup, sa coopereze, sa isi echilibreze relatiile cu ceilalti, capata o imagine 

coerenta despre sine si raportarea la lume; 
• Invata strategii de rezolvare a problemelor intr-un mod care sa nu creeze disfunctie; 
• Se elibereaza de tensiuni, anxietati acumulate, stres, frustrari si sentimente negative; 
• Prin intermediul acestor tehnici de terapie prin arta se opereaza la nivel de diagnosticare si 

interventie pe problemele specifice ale copilului. Se pot identifica si ameliora probleme in legatura cu 
contextul familial, relational, capacitatea de comunicare, echilibrul afectiv, relatiile de atasament, 
capacitatea de integrare in grup, comportamentul scolar, imaginea de sine, stima de sine. 

 
 Tehnicile de terapie prin creatie permit copilului sa comunice intr-un mod securizant cu mediul 

inconjurator, il ajuta sa se inteleaga, sa isi exprime conflictele, sa se elibereze de tensiuni, sa isi dezvolte 
abilitatile (sociale, relationale, cognitive), ii faciliteaza drumul catre sine si ceilalti intr-un mod armonios. 

 În cadrul atelierelor se pot folosi tehnici combinate, pentru a stimula concomitent abilităţile 
copilului sub mai multe aspecte (cognitiv, emoţional, relaţional/social, creativ/expresiv), oferindu-i 
posibilitatea să descopere noi modalităţi de creaţie, joacă, interactiune. 

 Prin tehnicile si activitatile noastre, in cadrul atelierelor se urmareste abordarea celor 4 arii 
importante ale dezvoltarii copilului: 
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• aria educationala/cognitiva (dezvoltarea cunostintelor, a limabjului receptiv si expresiv, a 
creativitatii) 

• aria de dezvoltare vizual motorie ( motricitate fina si grosiera, indemanare, deprinderi motorii, 
coordonare ochi-mana, simt estetic) 

• aria sociala si interactionala ( abilitatea de lucru in echipa, de a comunica si a asculta, de a se adapta 
in cadrul unui grup si a-si imbunatati deschiderea catre interactiune) 

• aria emotional-afectiva ( identificarea si descarcarea emotiilor, exprimare afectiva prin tehnici 
expresive, dezvoltarea spontaneitatii, a increderii in sine si in ablitatile proprii) 

 
 Mijloace si tehnici utilizate in cadrul atelierelor: 
Mijloacele creative folosite: 
Desen (liber sau tematic); 
Pictura ( pe diverse materiale si obiecte, tehnici formale si non-formale),  
Modelaj (plastilina, lut sau alte materiale); 
Colaj (liber si tematic); 
Confectionare de obiecte si materiale, tehnici de exersare a abilitatilor manuale; 
Basmul si povestirile terapeutice; 
Dansul si miscarea creativa; 
Teatrul si jocul de rol. 
 In acest cadru, copiii au posibilitatea sa isi experimenteze propriile trairi, sa relationeze liber cu 

ceilalti, sa comunice si sa isi exprime, prin mijloace artistice, emotiile, sentimentele, creativitatea, 
imaginatia, sa se exprime pe sine asa cum simt. 

 Prin aceste intalniri se urmareste facilitarea de noi modalitati de intelegere a copilului, se lucreaza 
impreuna pentru a identifica maniere pozitive, constructive de a-l sprijini in evolutia sa sociala, 
educationala, cognitiva, relationala, afectiva. 

 
 
Beneficiile participarii la ateliere, pentru copii: 
 Prin intermediul acestor ateliere, se urmareste, in primul rand, a facilita dezvoltarea personala a 

copilului, cuprinzand toate palierele functionale- cognitiv, emotional, comportamental, psiho-somatic, 
familial, relational, spiritual. 

• In cadrul atelierelor, se colecteaza tehnicile si activitatile care sa se deruleze la nevoile 
copilului, tinand cont de nivelul sau de dezvoltare . 
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 Prin urmare, intr-o prima faza se realizeaza o diagnoza a grupului, ulterior fiecare atelier de creatie 
fiind planificat in functie de eventualele probleme si nevoi identificate. Cu un copil timid, se va lucra pentru 
cresterea stimei de sine, imbunatatirea imaginii de sine, pentru a-si depasi inhibitiile, a invata sa relationeze 
cu incredere, pentru a-si dezvolta spontaneitatea. Cu un copil cu deficit de atentie vse va lucra prin tehnici 
adaptate pentru cresterea capacitatii de concentrare, pentru a reusi sa se implice in sarcinile de lucru fara a 
se lasa distras, pentru a descoperi ceea ce il motiveaza si ii poate capta interesul. Cu un copil care se 
adapteaza si integreaza dificil in grupuri, se va lucra pentru a capata incredere in sine, a invata sa lucreze 
in echipa si sa-si gaseasca propriul loc si rol, pentru a dezvolta sentimentul de siguranta personala. 

 In acest fel, se urmareste sa se asigure atat partea de suport psihologic, evaluare a eventualelor 
probleme cu care se confrunta copilul si orientarea tematicii atelierelor in vederea interventiei pentru 
rezolvarea acestor probleme, cat si pentru adecvarea creativa a tehnicilor si activitatilor, pentru dezvoltarea 
creativitatii, a sponataneitatii, a simtului estetic si armoniei. Scopul acestor ateliere nu este numai unul de 
exprimare artistica propriu-zisa, ci este orientat in special, catre dezvoltarea personala a copilului. 

• In cadrul intalnirilor periodice cu parintii, se analizeaza si interpreteaza produsele activitatii 
copilului, comportamentul sau in grup, se ofera si se primeste feed-back in legatura cu evolutia 
copilului, se formuleaza recomandari catre parinti, acolo unde acestea sunt necesare. Legatura cu 
parintii este mentinuta constant, pe tot parcursul derularii atelierelor. 
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,,ȘCOALA ALTFEL’’ 

 ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!’’ 
 ȘCOALA DE ACASĂ 

 AN ȘCOLAR-2019/2020 
 PERIOADA ,,30.03. – 03.04.2020’’ 

 
 G. P. N. GALICEA, JUD.VÂLCEA 
 GRUPA MICĂ-ALBINUȚELOR 

 PROF. ÎNV. PREȘC. ROGOJINARU-STAN D. FLOAREA 
 
 LUNI, 30.03.2020 
 ,,Mens sana in corpore sano’’ 
Această zi este despre mișcare și jocuri, echilibru și încredere în sine.Copiii se vor distra şi se vor 

detensiona prin joc, exerciții de respirație și mișcare totul printr-o alternativă de a petrece timpul de acasă 
într-un mod plăcut, distractiv şi benefic pentru sănătatea lor .Yoga pentru copii- acceseaza link-ul de mai 
jos 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LeGF7p4yxGY 
 
MARȚI, 31.03.2020 
,,MasterChef în bucătăria mea’’ 
 Sandvişurile pentru copii pot deveni oricând adevărate capodopere de artă.Cu cât sunt mai haioase, 

cu atât copilul este mai interesat să le prepare şi să le savureze.Tot ce aveți nevoie este să puneți la dispoziție 
câteva incrediente și apoi să lăsați imaginația să creeze deliciul.  
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MIERCURI, 01.04.2020 
=TUR VIRTUAL LA ,,MUZEUL GRIGORE ANTIPA’’-BUCUREȘTI= 
Chiar dacă muzeele s-au închis, avem posibilitatea de a le deschide porțile într-un mod virtual. 
Pornim într-o călătorie și vizităm galeriile ,,Muzeului Grigore Antipa’’căutăm informații interesante 

despre animalele prezente și modul lor de viață.Totul la un simplu click distanță. 
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html 

 
 
 Joi -02.04.2020 
 ,,Ziua provocărilor’’ 
 -Provoacă-ţi cadrul didactic să îndeplinească o anumită activitate sugerată chiar de tine. 
-Cu siguranţă doamna educatoare îşi va da silinţa să-şi îndeplinească  
 PROVOCAREA răspunzând cu poze si filmuleţe .  
AŞA CĂ....GÂNDEŞTE-TE BINE! 
  
 Vineri -03.04.2020  
 ,,Căsuţa pentru păsărele’’ 
Construirea unei căsuţe sau a unui cuib pentru păsări poate fi o activitate distractivă, pe care o puteţi 

realiza folosind un minim de materiale: -cutie de pantofi, sticlă de plastic sau chiar o cutie de lapte. 
  

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
Google, youtube, whatsapp; 
https://www.youtube.com/watch?v=LeGF7p4yxGY 
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html 
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ŞCOALA ONLINE-O PROVOCARE 

 
PROF. INV. PRIMAR, ROMAN ADINA MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 30, TIMISOARA 
 
În contextul actual, în care pandemia a schimbat definitiv modul de viaţă al întregii planete, şi noi, 

dascălii, ne confruntăm cu provocări deosebite în procesul didactic. 
Totul a început ca un zvon care s-a amplificat şi apoi a devenit realitate. Începând din 11 martie 2020 

tot sistemul de învăţământ s-a mutat acasă şi online. La început au fost recomandări despre modul de lucru, 
ca apoi acestea să devină obligaţii. De ambele părţi. Atât elevii cât şi profesorii au obligaţia de a participa 
la cursurile online. Din păcate, acest lucru nu se poate realiza peste tot în condiţii optime. Mulţi elevi, mai 
ales cei din mediul rural, nu beneficiază de instrumentele necesare mediului online. Dar şi profesorii au 
întâmpinat dificultăţi.  

Mulţi dintre dascăli nu au telefon smart performant sau laptop, PC, instrumente de lucru care să 
susţină munca intensă online. Iar dacă le aveam, laptopurile au cedat, s-au virusat, au trebuit înlocuite... 
investiţii pe care nu ni le permitem. De asemenea, internetul devine o problemă, reţelele nu mai fac faţă 
solicitării, iar comunicarea cu elevii devine greoaie, întreruptă deseori. Procesul educativ nu este nici pe 
departe la fel de performant ca şi ineracţiunea din clasă. Pretutindeni se observă o scădere a nivelului clasei, 
chiar dacă se lucrează constant, toţi elevii fiind prezenţi la cursuri. Aceştia au recunoscut că nu mai lucrează 
la fel de mult, la fel de eficient ca atunci când erau urmăriţi, ghidaţi, impulsionaţi de dascăli şi de colegi în 
clasă, faţă în faţă. 

O altă problemă este legată strict de aspectul IT. Nu toţi profesorii au cunoştinţele necesare pentru a 
lucra pe platforme de învăţare. Nu am fost formaţi pentru un astfel de scenariu şi nu este o competenţă uşor 
de dobândit. În nici un caz într-un timp atât de scurt şi în mod independent. Oricât ar fi de interesante şi 
ofertante platformele de lucru, ele pot deveni o sursă de frustrări, de la încărcarea materialelor, la corectarea 
temelor primite. Să nu mai vorbim despre faptul că nu toate sistemele de operare sunt compatibile şi astfel 
se îngreunează munca profesorului. Lucrăm mai mult acum, iar ochii noştri sunt supuşi zi de zi unei 
suprasolicitări, ecranul telefonului şi al computerului fiind noile caiete şi fişe.  

În sfârşit, merită menţionată şi problema platformelor cu plată pe care tot noi trebuie o rezolvăm. E 
bine că avem gratuitate pe unele site-uri de unde putem lua materiale de lucru. Dar trebuie să ne gândim la 
faptul că nu multe familii au imprimantă şi nu se poate lucra doar pe fişe. Totul trebuie adaptat conform 
posibilităţilor. În mediul rural, cu atât mai mult, dascălii sunt nevoiţi să ducă fişe de lucru, schiţe de lecţii, 
uneori scrise de mână, din poartă în poartă. 

Acestea sunt doar o parte dintre problemele cu care ne confruntăm. Dar cea mai dureroasă este lipsa 
contactului uman, real, apropiat, din sala de clasă. Atât copiii cât şi profesorii resimt acut dorinţa de a fi 
împreună la şcoală. Iar clasele terminale – a IV.a, a VIII-a şi a XII-a- cu atât mai mult. Nu vor trăi niciodată 
momentele emoţionante din ultimele săptămâni de şcoală, banchetul, premierea, strângerile în braţe, 
lacrimile pe obrajii tuturor... Poate doar lacrimile au mai rămas... 
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 ȘCOALA ALTFEL DE ACASA  

 

 PROF. ROMAN DOINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAVENI  

 JUD. BOTOȘANI 

  
 Anul acesta Școala Altfel ne-a prins acasă. Pandemia nu ne-a împiedicat să ne urmăm planurile, ne-

am abătut puțin din drum, dar am adaptat așa cum am putut. Mă bucur tare mult că am avut sprijinul 

părinților și am putut să continuăm on-line, așa cum ne-am priceput fiecare.  

 Pentru a compensa imposibilitatea de a derula activitățile din săptămâna Școala Altfel, în forma în 

care mi le-am propus inițial, am găsit diverse modalități de introducere a unor activități de comunicare, de 

relaxare și învățare prin non-formal în programul pe care l-am convenit împreună cu copiii. 

 În prima zi am desfășurat o activitate practic-gospodarească „Micii bucătari” prin care elevii, cu 

sprijinul părinților, au preparat o salată, un desert sau un fel de mâncare, apoi au prezentat colegilor dovezi 

ale iscusinței lor, oferindu-le și rețeta . Am gustat virtual cu toții din platourile cu clătite, gogoși, plăcinte 

„Poale-n brâu”, prăjituri și tot felul de salate de fructe sau de legume. 

 Ziua a doua a fost dedicată filmului pentru copii „ Hai la film!”. Am vizionat filmul „Amintiri din 

copilărie” ecranizarea după romanul cu același nume de Ion Creangă, iar la final elevii au realizat desene 

minunate ce reprezentau scene din film, lucrări cu care am realizat și o expoziție pe grupul clasei.  

 A treia activitate a pus la treabă „Mâinile îndemânatice” prin realizarea, cu tehnică la alegere, a unor 

lucrări cu tema „Primăvara”. Au fost creativi și pasionați. Au realizat lucrări deosebite, originale, 

interesante: desene, picturi, colaje, construcții („Livada bunicului”, „Cununa de Paști”, „Căsuța 

păsărelelor” etc.) formând adevărate echipe împreună cu părinții, fiecare întrecându-se pe sine.  

 A patra zi a fost despre „Sport și sănătate” Chiar dacă au stat în casă, pe fond muzical sau nu, cu 

aparate performante sau improvizate, cu trasee marcate în curte sau în casă, copiii au făcut mișcare și s-au 

simțit minunat. Când au obosit, s-au relaxat realizând un desen sau un afiș despre un eveniment sportiv.  

 Săptămâna altfel s-a încheiat cu activitatea „Micul arhitect”. Din piese lego, cuburi și alte materiale, 

elevii au realizat un mediu de viață studiat: pădurea, deșertul, Polul Nord, Polul Sud, Delta Dunării, Marea 

Neagră. 

 În tot acest timp, părinții și uneori bunicii, au sprijinit eforturile de învățare, dezvoltare emoțională 

și educația copiilor în această perioadă grea, fiindu-le alături pentru a transforma această experiență într-un 

timp prețios, petrecut împreună acasă, o experiență din care am învățat cu toții. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE. 

 IMPACT ASUPRA TUTUROR PARTENERILOR EDUCAȚIONALI 
 

PROF. ROMANU LAVINIA-CORNELIA 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,C.D.LOGA” CARANSEBEȘ 

 
 Cu siguranță, nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere activitatea în 

mediul on-line. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar mai ales o comunicare 
eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi.  

 Şcoala on-line a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi către noile 
tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic, legislativ, economic etc. 
Experiența şcoala on-line este una inedită, iar acest tip de învățământ necesită o implicare activă a tuturor 
factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi raţională a tuturor resurselor. 

 Lecțiile online se desfășoară pe diverse aplicaţii, instrumente de interacțiune în timp real, cu video 
și text: Zoom, Skype, Discord, Whats App. Există și aplicații sau platforme de colaborare on-line care 
facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o 
evidență a acestora, care permite și feedback din partea profesorului: Google Classroom, Kinderpedia 
(platforma unitară la nivelul unităţii şcolare). Se lucrează și pe aplicații de învățare, pe care le poate crea 
profesorul sau pe resurse deja existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care 
profesorii le pot folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă: ASQ (Another Smart 
Question), Quizizz, Padlet, Microsoft Powerpoint, My scans, Open Board, Twinkl România, Didactic.ro, 
Clasamea.ro, ScoalaIntuitext.ro, Youtube etc.  

 Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii on-line din partea elevilor şi 
părinţilor: 

 - copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală; 
 - dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi, profesori; 
 - lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori; creşterea costurilor la factura de telefon 

pentru depăşirea traficului de date mobile; slaba funcţionare a aplicaţiilor sau pierderea conexiunii. 
 - în unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT; 
 - nemulţumirea privind utilizarea platformelor on-line, necesitatea unei perioadei de adaptare, faptul 

că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult singuri; 
- lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu, lipsa disciplinei la ore - cadrul didactic controlează 
mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă randament din cauza relaxării şi gândului 
că este acasă şi nu mai ia școala în serios. 

 Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă! Oricum ar fi, am 
învăţat că trebuie să avem o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a confirmat încă o 
dată că este esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi virtual, cu semenii, am învăţat că trebuie 
să acordăm mai multă importanţă sectorului educaţional on-line, dar să nu excludem învăţarea tradiţională. 
Este o lecţie importantă de viaţă, care va avea ecou în viitorul şcolii şi educaţiei în România. 

 Peste 6.000 de cadre didactice au participat la cercetarea evaluativă privind practicile didactice și 
dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii în această perioadă. Cu un eșantion reprezentativ, 
investigația relevă măsurile de sprijin necesare și pot constitui baza pentru decizii la nivel local și din partea 
Ministerului Educației. În condițiile în care lucrează mai mult decât de obicei pentru a compensa 
inconveniente inerente transpunerii într-un cadru nou a activităților didactice, profesorii regândesc situațiile 
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de învățare și pun mai mult accent pe calitativ, pe progres școlar autentic și pe interacțiunea și implicarea 
elevilor. 

 Pentru a contura măsuri adecvate de sprijin pentru profesori, o echipă de cercetători și cadre didactice 
de la Universitatea din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest și Institutul de 
Științe ale Educației a realizat, în perioada 25-31 martie 2020, o cercetare evaluativă privind practicile 
didactice și dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii. 

 O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face on-line/ la distanță, având astfel 
un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește 
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană (65%), sprijin 
personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare (64%), monitorizarea ritmului învățării (52%), 
feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor (45%), explicații pentru înțelegerea 
conceptelor, relațiilor, fenomenelor (45%), consiliere individuală (36%). 

 Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc cel mai frecvent aplicații 
simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger (91% 
– medie de 3, 66 pe o scală de 4) sau chiar apeluri telefonice (83% – medie de 3, 34). Pe locurile următoare 
se situează: utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații 
și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps etc. (medie de 2, 82), apoi platformele specializate de elearning (2, 6) și aplicațiile pentru 
apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams (2, 48). 

„Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 
redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoș, 
director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași. „Profesorii noștri sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față acestei provocări și să 
compenseze inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică, 
proiectare minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim despre un compromis și o încercare de a 
face tot posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele mici”. 

 Un procent de 77% dintre elevii cu rezultate bune și foarte bune reușesc să parcurgă curriculumul de 
trunchi comun conform planificărilor preexistente. Mult diferit stau lucrurile cu elevii cu rezultate slabe, 
care, în opinia profesorilor, reușesc doar în proporție de 50% să țină pasul. 2223 dintre cadrele didactice 
care au ore la clasa terminală a ciclului gimnazial remarcă aceeași diferență între elevi. Copiii de clasa a 
VIII-a care au de obicei rezultate școlare slabe acumulează în această perioadă lacune într-o măsură 
semnificativ mai mare decât colegii lor, cu o medie de 1, 93, față de media de 3, 11 indicată pentru elevii 
buni (pe o scală de 4). În ce privește clasa a XII-a, elevii celor 1603 cadre didactice cuprinse în eșantion se 
poziționează și ei diferit în grupuri de nivel, prin raportare la curriculumul prescris, necesitând în perioada 
următoare o mai mare atenție și o instruire personalizată. 

 Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 
lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare (64%), dificultăți de ordin tehnic 
– platforme care trebuie instalate, care nu funcționează (62%), lipsa suportului pedagogic pentru realizarea 
de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: (58%), lipsa instrumentelor 
potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor (57%), lipsa conținutului educațional (resurse 
digitale) în domeniul disciplinei (57%), lipsa unui computer suficient de performant (56%) și lipsa timpului 
necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale (54%). 

 Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 
tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de 
programe suplimentare (73%), lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii (71%), nivelul 
insuficient al competențelor digitale (68%), lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart (65%), lipsa unui 
program bine structurat, determinând sincope în învățare (65%), lipsa controlului și monitorizării constante 
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a activității lor (65%), acces limitat la Internet (64%), lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea 
adulților (59%). 

 Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de la 
Universitatea din București, relevă punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul abordării 
lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația 
cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de 
motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, 
iar dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă 
de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în 
această perioadă”. 

 Cadrele didactice participante la investigație sunt deopotrivă din mediul rural și din mediul urban, 
distribuiți proporțional pe niveluri de învățământ. Nivelul de utilizare a tehnologiei este mediu pentru 53% 
dintre aceștia. Doar 4% se declară începători în utilizarea instrumentelor și resurselor digitale. Oricum, în 
această perioadă, pentru ședințe și discuții cu colegi cadre didactice, sunt nevoiți să utilizeze grupuri de 
discuții asincrone, cum ar fi Whatsapp (94%), apel telefonic (75%), email (72%) și videoconferințe prin 
Zoom, Webex, Skype, Meet etc. (58%). Iar pentru managementul claselor și al activităților de învățare, 
aproape trei sferturi utilizează platforme de elearning precum Google classroom (68%), Moodle (3%), 
Edmodo (3%), Easyclass (2%). 

„Experiențele tuturor țărilor avansate arată că cele mai eficiente politici educaționale și mecanisme 
de suport sunt cele care iau în considerare cercetarea, iar deciziile bazate pe dovezi și pe consultarea 
tuturor actorilor implicați sunt cele care funcționează într-adevăr. Investigația noastră arată că profesorii 
și elevii au nevoie de sprijin diferențiat pentru a performa în situația atipică actuală. Nu ne referim aici 
doar la sprijin de ordin tehnic, ci pedagogic. Aproximativ 37% – însemnând peste 2400 de cadre didactice 
din eșantionul studiului nostru – au pus nevoia de sprijin pedagogic în prim plan în aceste momente. 
Indiferent că educația se face la distanță sau nu, în esență rămâne un act pedagogic, și colegii ne-au 
semnalat explicit acest aspect. Cercetarea noastră este proiectată pentru a ajuta Ministerul Educației și 
IȘJ-urile să ia măsuri adecvate și ne oferim să continuăm demersurile colaborative”, conchide conf. univ. 
dr. Marian Ilie, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest 
din Timișoara. 

 În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, cadrele didactice declară că au primit 
îndrumare predominant de la: directorul școlii (35%), MEC și instituții ale MEC – ISJ/ ISMB, CCD, 
CJRAE, ISE (25%), colegi cadre didactice (23%), colegi de informatică (9%), ONG-uri și companii private 
(4%), părinți (2%) și elevi (2%). 

 Cele mai importante experiențe și inițiative de sprijin pentru profesori sunt, în ordine: propriile 
încercări anterioare de introducere a TIC în activități didactice (82%), diverse tutoriale găsite online (78%), 
grupurile de suport colegial precum grupuri ale profesorilor de pe Facebook (77%), programele de formare 
în domeniul TIC desfășurate prin CCD-uri (60%), portalul deschis de Ministerul Educației pe 
digital.educred.ro (60%), ideile de activități cu suport digital de pe digitaledu.ro (59%), atelierele CRED 
desfășurate prin videoconferință (57%), resursele educaționale deschise colectate de inspectoratele școlare 
în ultimii trei ani (56%), programele de formare în domeniul TIC desfășurate de ONG-uri/ companii (50%), 
platforma eTwinning (47%). 

 Dr. Olimpius Istrate, conferențiar la Universitatea din București, ne spune: „În România, aveam deja 
în derulare un proiect național de inovare curriculară și educație deschisă, proiectul «CRED», dedicat 
profesorilor din ciclul primar și gimnaziu. Expertiza acumulată în acest proiect și resursele disponibile au 
fost utilizate pentru un răspuns relativ rapid, care însă trebuie acum nuanțat și extins pe mai multe paliere. 
Copiii noștri au nevoie de sprijin, în această perioadă, iar noi – cadrele didactice și părinții – avem nevoie 
de ajutorul concertat al specialiștilor și al guvernanților pentru a compensa educația „convențională” și 
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pentru a face educație intelectuală, socială, emoțională în cadre noi, în care trebuie să colaborăm și să 
învățăm noi înșine”. 

 Membrii colectivului de cercetare sunt cadre didactice universitare și cercetători cu preocupări 
constante pentru inovare în educație prin utilizarea resurselor și instrumentelor digitale: cerc.pr.I, dr. Petre 
Botnariuc (ISE), prof.univ.dr. Constantin Cucoș (UAIC), conf.univ.dr. Marian Ilie (UVT), drd. Daniel 
Iancu (UVT), conf.univ.dr. Olimpius Istrate (UniBuc), conf.univ.dr. Adrian Labăr (UAIC), prof.univ.dr. 
Ovidiu Pânișoară (UniBuc), Doru Ștefănescu (UniBuc/ proiectul CRED), cerc pr. I, dr. Simona Velea (ISE). 

 Pentru cercetare, au fost luate în calcul 6.436 de chestionare completate online de cadre didactice din 
învățământul preuniversitar.  
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 IMPORTANȚA RELAȚIEI FAMILIE – ŞCOALĂ 

 
 PROF. ROȘCA CRISTINA 

  
 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 
special pentru a sigura reuşita şcolară. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care 
ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare 
în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului 
cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la 
controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să 
nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. 
Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit 
că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-
l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind 
responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi 
unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 
acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi 
ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, 
renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu 
şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei 
şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai 
sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg 
uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. 
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Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l 
ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 
special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a 
stimula calitatea de om. 

 Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de informare asupra 
posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a aptitudinilor, de discutare 
a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a 
profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă 
are disponibilităţi intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă singur 
calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute 
dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a 
afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului. 

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu 
înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea 
educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există mai degrabă un 
raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 
• introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 
• oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 
• creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
• îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener, să joace 

unele roluri sociale; 
• îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 

existenţă; 
• stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
 Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are asupra dezvoltării 

copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 
Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
a. ajuta profesorii în munca lor; 
b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  
În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la 

activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar au pus în evidenţă 
aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor. 

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a determinat 
autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. Dealtfel, în contextul 
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actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, misiunea socială a şcolii depăşeşte tot 
mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului şcolar având în vedere şi faptul că 
mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări 
evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie şi cea şcolară. 

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile 
sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu 
identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru 
şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un 
cadru pentru o continuă reevaluare. 

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi 
eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au 
misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. Educaţia şcolarilor în şcoală nu are 
sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între 
aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi "un soi de personalitate colectivă" 
de a cărei armonie generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în 
ajutorul pe care trebuie să îl dea şcolii. Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate 
realiza astfel de temelie şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se află sub 
influenţa societăţii şi în special a familiei. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu 
aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 
trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze 
că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine 
astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – 
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. INV. PREȘCOLAR ROȘCA GEORGETA 

 LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR, GPN TOPRAISAR 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 
 

 Educația timpurie permite dezvoltarea emoțională și socială prin interacțiuni cu alte persoane decât 

cele din familie și asigură dezvoltarea intelectuală prin stimularea curiozității.  

 Educația la nivel preșcolar nu este doar despre informație pură ci și despre miros, sunet, atingere, 

reacție, văz și un cumul complex de factori pe care poți să îl ai doar într-o comunitate umană, cu mulți 

oameni lângă tine.  

 Odată cu apariția pandemiei și încetarea cursurilor în unitățile de învățământ am fost nevoiți să ne 

adaptăm orientându-ne spre învățământul online. Cel mai mare risc al educației online este desocializarea. 

Socializarea este, mai ales la grupa mică, una dintre finalitățile importante și se realizează pas cu pas prin 

tot ceea ce facem în grădiniță pe parcursul întregului an școlar. Socializarea presupune anumite rutine, 

reguli, negocieri, comportamente care îi fac pe copii să țină cont mereu de ceilalți aflați în spațiul comun 

cu ei.  

 Tehnologia a ajuns să fie parte integrantă a vieții noastre iar copiii încă de la cele mai mici vârste 

sunt atrași de ea. Până acum am încercat să limităm accesul copiilor de a petrece prea mult timp pe telefon 

sau computer dar forțați de împrejurări am ținut legătura cu ei prin intermediul părinților apelând la 

tehnologie. 

 Eu am ținut legătura cu copiii, prin intermediul părinților, pe whatsapp și pe messenger deoarece toți 

părinții dețineau un telefon smart cu acces la internet și doar un sfert aveau și computer. Am fost nevoită 

să mă reorientez în realizarea proiectării și oferirea de materiale accesibile, atractive dar totodată și 

educative pentru continuarea educației. Am întâmpinat greutăți deoarece părinții se plângeau că nu știu cum 

să-și convingă copiii să realizeze ceea ce le propuneam . Am făcut apel la conversații telefonice individuale, 

apeluri video, momente în care copiii erau foarte încântați că ne auzim sau ne vedem și reușeam să îi mai 

motivez să lucreze câte ceva. Reușind să cunosc copiii până în momentul întreruperii cursurilor și văzând 

reacția lor de a nu răspunde cerințelor activităților propuse de mine, am ținut cont de caracteristicile și 

nevoile copiilor și am făcut schimbări în proiectare. Am sugerat părinților să vorbească cât mai mult și 

corect cu ei, să cunoască culorile din tot ceea ce îi înconjoară, să povestească despre ceea ce văd în jurul 

lor, să li se atribuie sarcini adecvate vârstei lor în cadrul familiei ( ordonarea jucăriilor, ajutor în pregătirea 

mâncarii, îmbrăcat și dezbrăcat de haine, singuri, încălțat și descălțat tot singuri, să ajute la îngrijirea 

animalelor de companie din curte) și să petreacă timp prețios jucându-se cu ei. La fiecare început de 
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săptămână le postam părinților proiectarea săptămânală constând în – povești pentru copii, cântece, jocuri 

muzicale, tutoriale despre activități practice și artistico-plastice, gimnastica de înviorare, sport de acasă, de 

pe youtube.com, curiozități de pe curiosidemici.com, povești terapeutice de pe jucarii vorbărețe. În cursul 

săptămânii părinții îmi transmiteau feedback-ul sub formă de fotografii sau filmulețe la care eu am avut 

numai cuvinte de apreciere și mulțumirea că reușim să lucrăm și avem rezultate minunate. Majoritatea 

părinților au fost responsabili în activitatea online și am avut o colaborare eficientă.  

 Din punctul meu de vedere educația online nu este deloc comodă, mai ales pentru grupele mici, poate 

fi folosită doar ocazional și nu poate fi o formă de educație constantă care să înlocuiască forma de educație 

clasică unde copiii sunt împreună.  
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982



 
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

GRĂDINIȚA ON-LINE 
 

SĂPTĂMÂNA: 27-30.04.2020 
TEMA ANUALĂ: ,,CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?’’ 

SUBTEMA: ,,LEGUMELE TIMPURII’’ 
GRUPA: MICĂ STEP BY STEP ,,URSULEȚII’’ 

EDUCATOARE: ROȘCA OANA 
 

DATA ACTIVITĂȚI PROPUSE 
 

27.04.2020 DȘ: CUNOAȘTEREA MEDIULUI:  
Vizionare: ,,Legume timpurii’’:  
https://youtu.be/Qyx1lXrUJzE  
 
ALA 1: ȘTIINȚĂ:  
 ,,Bobul de fasole" -experiment 
 

28.04.2020 DȘ:ACTIVITATE MATEMATICĂ: 
 ,,Unde a ascuns iepurasul (Zâna primavară daca nu aveti iepuras) 
legumele?"- joc didactic (poziții spațiale) 
 
DEC:EDUCAȚIE MUZICALĂ: 
 ,,Iepurași drăgălași’’-cântec: 
 https://m.youtube.com/watch?v=Br0Jb00r0cI 
 
ALA 2: ,,Iepurași drăgălași’’- dans 

29.04.2020  
DLC:EDUCAREA LIMBAJULUI: 
 ,,Ridichea uriașă"- poveste (imagini) 
 
 
DEC: EDUCAȚIE PLASTICĂ: 
 ,,Ridichea"(amprentare) 
 
ALA 2: 
 ,,Ridichea uriașă"- vizionare: 
https://m.youtube.com/watch?v=A5H208WWw44 
 

30.04.2020 DOS: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE: 
 ,,Salata de legume’’- activitate practic-gospodărească 
 
ALA 1: ȘTIINȚĂ: ,,Cum este leguma?’’- convorbire 
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TEACHING ONLINE 

 

PROFESOR: ROȘU MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. VASILE” PLOIEȘTI 
 

Teaching online can be very different from teaching in a traditional classroom. 

Teaching online has many advantages. Teachers can work from anywhere they choose. We may be 

able to teach online for any school we would like and not have to worry about relocating and we are able 

to interact with pupils without worrying that we do not have time to go to a different location. Since many 

e-courses are taught asynchronously, teachers are often able to set their own hours. In conclusion teaching 

online offers a great availability of jobs, flexibility, simplicity and a close, personal connection to students. 

Online, however, since your hours and time are flexible, teachers may be able to interact to students 

individually, get to know them and help them as needed. Another advantage is that all the materials used 

in the teaching process are online and teachers do not have to print them so the tests and quizzes are 

available anytime and anywhere. Teachers can use video tutorials, run a lesson with other teachers, thus 

allowing them to save online time for what works best.  

Teaching online, however, also comes with some disadvantages. Teaching online can be isolating, 

and many instructors prefer interacting face-to-face with their pupils. Also, normal curriculum has been 

suspended and not all of the pupils will be able to access a full day’s lessons, because they are sharing 

laptops with other family members or because they do not have access at all. As with safety concerns, 

Student data can be accessed by a lot of people and sometimes anyone can get into the online class, which 

is not legal. There may be some people who can see and share videos that teachers use without their consent, 

and teachers may not know how to monitor all communication.  

All in all, whether we are looking to earn extra money, setting our own work schedule, or make a 

difference in the lives of others, we will be able to find it as an interesting opportunity.  
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TEHNOLOGIA DIGITALĂ ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

PROF. ÎNV.PRIMAR ROŞU NICOLETA DENISA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE TABACARU”,  

COM.HEMEIUŞ, JUD.BACĂU 
 

 ,,Încearcă să fii om de valoare şi nu neapărat un om de success!”(Albert Eistein) 

Avem oare noi posibilitatea să-i îndrumăm şi controla pe elevi, când ei deja folosesc tehnologia 

informatiei şi comunicării(TIC) şi au o rutină pentru folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor sau 

a reţelelor de socializare de tip Yahoo, Facebook, Skype…?Comunicarea scurtă şi abreviată de tip chat sau 

sms se face déjà simţită la nivelul standardelor gramaticale şi al ortografiei şi este clar ca folosirea TIC 

acasă deja creează inegalităţi între elevi.Chiar dacă vrem sau nu, când se schimbă contextual de viaţă, se 

schimbă şi felul în care elevul învaţă.Tipul de predare-învăţare-evaluare care îmbină metodele pedagogice 

tradiţionale cu TIC creează experienţe care pot furniza tipul de predare-învăţare potrivit într-un anumit 

moment, loc şi pentru un anumit elev nu numai la şcoală, ci şi acasă.Acest tip de învăţare ar putea devein 

global, ar putea transcende graniţele formale ale ţărilor şi ar putea aduce împreună grupuri de elevi din 

culture şi meridiane diferite. 

 Tehnologiile moderne nu sunt ceva ieşit din comun.Papirus şi hârtie, cretă şi carte tipărită, 

retropoiectoare, jucării şi emisiuni educative, toate au fost văzute ca inovaţii la început.PC-ul, Internetul, 

CD-ul şi noile tehnologii complementare mobile sau wireless nu sunt decât cele mai noi dovezi ale 

creativităţii umane pe care le putem vedea în jurul nostrum.Toate acestea pot fi assimilate în practica 

pedagogic fără să afecteze fundamentele învăţării.Pentru integrarea cu success aTIC în activitatea didactică 

trebuie să respecte câteva reguli: 

 Fii sigur că deţii controlul asupra materialului, atât din punctde vedere al conţinutului, câtşi al 

formei, chiar dacă te sprijină un specialist în TIC. 

 Fă-ţi un plan pe hârtie, separat de materialul aflat pe suport digital. 

 Scopul şi forma prezentării să-ţi fie foarte clare. 

 Nu fi sedus de stilul atractiv tehnologiei moderne, fie ea video sau audio, şi nu face din aceasta un 

scop în sine..Concentrează-te asupra mesajului şi a limbajului adecvat vârstei. 

 Un bun prezentator nu are nevoie de o prezentare complicată tehnic.E mai important să fie atractivă 

prin ideie, mod de structurare şi grad de interactivitate.De exemplu, o prezentare trebuie să-l facă pe elev 

să gândească, nu trebuie să fie o însuşire rapidă şi ameţitoare de slide-uri. 

 Concentrarea trebuie să fie asupra elevului şi a nevoilor lui de învăţare. 
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Atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet sau îşi însuşesc mentalitatea de 

tip ,,cut and paste” în dentrimentul stiloului şi al hârtiei, profesorii consideră că aceste deprinderi asociate 

tehnologiilor moderne nu-i ajută în procesul de învăţare.Folosirea internetului acasă sau la şcoală prezintă 

riscurile: 

 Expunerea la materialele neadecvate vârstei. 

 Potenţiale ăntâlniri cu persoane necunoscute. 

 Virusuri informatice şi hackeri. 

 Implicaţii legale sau financiare. 

Există soluţii pentru minimizarea acestori riscuri.Prin utilizarea unor browsere special pentru copii 

sau de instalarea de către părinţi pe calculatorul de acasă a unor aplicaţii specializate.Catalogul electronic 

vine în ajutorulunităţii de învăţământ pentru că se vor realiza cu mai mare uşurinţă situaţiile statistice cum 

ar fi evoluţia absentismului, progresul şcolar al elevilor, calcularea mediilor semestriale sau 

anuale.Manualele digitale sunt la fel de atractive ca jocurile pe computer.În consecinţă calculatorul a 

devenit o necesitate pentru elevi şi profesori deopotrivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.Istrate Olimpius, ,,Efecte şi rezultate ale utilizării TIC în educaţie”Editura Universităţii din 

Bucureşti, 2010 

2.Mariana Mîndru, ,,Internetul pentru profesori, elevi şi părinţi-comunicare, îndrumare şi control”, 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ 

 

986



 
ȘCOALA ALTFEL ! ȘCOALA DE ACASA ! 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ROTAR ANA FLORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ/GRĂDINIȚA PP SINTEA MARE 
JUDEȚUL ARAD 

 
 Într-o lume bulversată de foarte multe schimbări, traversată de momente de incertitudine, iată-me 

puși într-o situație fără precedent prin care trece omenirea și care ne pune pe noi dascălii în situația de a sta 
departe de copii. Dincolo de gravitatea contextului, care presupune „distanțare socială” și care afectează, 
implicit, relațiile interpersonale, în această perioadă putem petrece momente de calitate cu copiii noștri-
acasă, ce reprezintă totodată modalități de comunicare și înțelegere mai profundă a comportamentelor și 
nevoilor acestora, de conectare intrafamilială. 

 Dacă, anii trecuți, în cadrul Programului Național „Școala Altfel-Să știi mai multe, să fii mai 
bun!” am derulat activități ecologice în curtea și parcul grădiniței, activități practic-gospodărești, 
activități de educație religioasă, ateliere de creație plastică, activități de educație rutieră, activități 
recreative și concursuri sportive, unde preșcolarii, însoțiți de educatoare, au descoperit lucruri noi, 
interesante, atractive, anul acesta, datorită măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, 
activitățile extrașcolare s-au mutat acasă. 

 Deși ”Școala Altfel” este un program dedicat activităților extrașcolare, ni s-a părut important să 
păstrăm o continuitate și să menținem mediul educațional creat până acum prin lecții online, ținând 
permanent legătura cu copiii prin părinții acestora, încurajându-i și motivându-i să rămână acasă, dar să 
aibă un program zilnic de activități în familie. Le-am oferit astfel câteva alternative de petrecere a timpului 
liber și de relaționare cu cei de acasă, care să le dezvolte totodată anumite competențe și abilități, prin 
trăirea unor experiențe utile, practice, instructive, dar și atractive, nu oriunde, ci acasă, nu cu oricine, ci 
cu familia, nu singuri, ci sprijiniți de grădiniță și de educatoare. 

 Ingeniozitatea copiilor din ziua de astăzi ne-a surprins plăcut și de această dată. Alături de familie, 
folosind tot felul de metode și tehnici, ne-au demonstrat nouă cadrelor didactice că „Școala Altfel” se poate 
desfășura în orice condiții, oriunde dacă în acest sens există voință și perseverență.  

 În perioada 30 martie-4 aprilie, am desfășurat” Școala Altfel”, fără să schimbăm prea mult din 
programa de activități propusă în luna februarie, când nu ne-am gândit câtuși de puțin ce-ar putea să se 
întâmple, că noi vom sta acasă și vom face activități de acasă. Dar copiii au reușit să îmbine, utilul cu 
plăcutul, rezultatele ingeniozității acestora fiind de-a dreptul uimitoare. Astfel, timp de cinci zile, dacă unii 
și-au îndreptat atenția spre activități ce țin de grădinărit (plantarea de legume, flori, curățarea pomilor de 
crenguțele uscate amenajarea curții, a grădinii), de bucătărie (prepararea de produse culinare), de amenajare 
a spațiului din casă, curățenie, șters praful, aranjarea hainelor în dulapuri, ordine la jucării), alții au realizat 
obiecte decorative pentru curte sau pentru birou, au practicat jocuri de societate în familie și nu au trecut 
cu vederea peste activitățile creative de petrecere a timpului liber în familie. 

 Așadar inventarul de sugestii și argumente pe care le-am pus la dispoziția copiiilor și părinților le-au 
oferit alternative de petrecere a timpului liber și de relaționare în familie, dar, în același timp, activitățile 
propuse au optimizat dezvoltarea cognitivă, au sprijinit procesul de exprimare și autoreglare emoțională 
sau de dezvoltare a abilităților de viață independentă, de autonomie personală și responsabilizare a copiilor. 
De asemenea, implicarea directă a copiilor în astfel de activități a fost o modalitate optimă de a-i distrage 
de la utilizarea excesivă a calculatorului sau a telefonului mobil, mai ales într-o situație excepțională, ca 
aceasta-de pandemie. Așadar, sunt convinsă că mulți copii și părinți au petrecut momente deosebite 
împreună. Această perioadă a fost, după părerea mea, o perioadă de cunoaștere, de apropiere; deoarece 
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mulți dintre părinți au un serviciu de așa natură -încărcat și epuizant, încât nu prea reușeau să stea cu copiii, 
să se joace, să realizeze activități casnice împreună, dându-și seama mulți de timpul puțin petrecut alături 
de copii. 

 Grădinăritul este una dintre activitățile care îi aduce în același spațiu pe toți membrii familiei. Copiii 
și părinții pot colabora pentru a decide unde și ce flori și legume să planteze. Membrii familiei pot ulterior 
să gătească împreună, folosind legumele pe care le-au cultivat. Copiii vor învăța cum trebuie să îngrijească 
zilnic răsadurile, pentru ca acestea să devină plante viguroase. Prin grădinărit copiii își dezvoltă astfel 
răbdarea și responsabilitatea. Implicarea copiilor în acest proces ajută la creșterea abilităților de planificare 
și rezolvare a problemelor, le îmbunătățește strategiile organizaționale, care le vor fi cu siguranță utile mai 
târziu, în fiecare etapă a vieții. Conexiunea cu natura este foarte importantă când ne gândim la educația 
celor mici. Fie că ne referim la cultivarea pasiunii pentru gradinărit, a spiritului ecologic sau a deprinderilor 
pentru o alimentație sănătoasă, toate acestea dezvoltă empatia și asigură o mai bună și echilibrată gestionare 
a emoțiilor. 

 Perioada în care am stat acasă a fost potrivită pentru a fi toți împreună copii-părinți-bunici, pentru a 
petrece cât mai mult timp împreună într-un mod creativ. Astfel, copiii pot să-și exerseze atât abilitățile 
cognitive, cât și cele non-cognitive (exprimare și autoreglare emoțională, gestionare a comportamentelor, 
comunicare și relaționare ș.a), care se dezvoltă în mod optim prin experiențe concrete, directe, în timp real. 
Așadar, este un bun prilej de a vorbi cu cei dragi, despre cei dragi și de a descoperi relațiile de rudenie. 

 Bucătăria, un spațiu comun și plin de vase și obiecte mai puțin atractive pentru copii, poate deveni 
un spațiu educațional atunci când suntem nevoiți să revizuim metodele și tehnicile de învățare şi să ne 
adaptăm provocărilor prezentului. Astfel, putem spune că lucrurile firești ale unei zile normale, cum ar fi 
gastronomia, cu toate elementele ei specifice – rețete, ingrediente, arome, zgomot, ritual – reprezintă o 
activitate distractivă în cadrul unei familii, activitate prin care se pot cultiva valorile importante ale acesteia 
– încrederea, colaborarea, iubirea. Fiind realizată într-un mediu familial, prepararea unui produs culinar 
poate contribui la dezvoltarea comportamentală şi emoțională a copilului, valorificând talentul, preferințele, 
aptitudinile și creativitatea acestuia. Implicarea şi maniera de abordare a părinților vor transforma preparatul 
într-un produs unic și de neprețuit pentru familie. 

 Jocul are un rol important în viața fiecărui om, fie că este adult sau copil. Cu atât mai valoroasă a 
fost puterea jocului acum, în perioada în care am avut la dispoziție timp pe care să îl petrecem cu familia. 
Conform studiilor efectuate, jocurile de societate reprezintă un exercițiu excelent pentru creier, contribuind 
la dezvoltarea unor abilități cognitive esențiale. Prin cooperare, ele apropie membrii familiei și întăresc 
relațiile, aduc bucurie și ne fac să uităm de probleme și de stres. Stabilirea strategiilor de joc, ne învață cum 
să fim creativi, răbdători și cum să avem încredere în noi și în coechipieri. Iar cel mai mare beneficiu este 
acela de a ne ține departe de lumea digitală, angajându-ne în activități care nu implică vizionarea unui ecran 
smartphone, tableta sau computer. 

 Toate aceste activități planificate au avut rolul de a transmite experiența adulților către copii, 
încurajând comunicarea, oferind adulților oportunitatea de a-și cunoaște mai bine copii și de a-i învăța 
lucruri noi prin abordări inedite. Este important să avem rădbare și deschidere pentru învățarea împreună. 

 Pot spune cu mare bucurie că am reușit să desfășurăm, chiar și de acasă, un program de activități 
diverse, cu ajutorul familiei. Dovada o constituie fotografiile, dar și filmulețe, prin care preșcolarii noștri, 
alături de părinți, ne-au împărtășit zilnic din activitățile propuse. 

 Mulțumim din suflet părinților, care au răspuns cu promptitudine apelului nostru pentru susținere și 
implicare și bineînțeles copiilor! Prin colaborarea fructuoasă cu familia, am reușit să demonstrăm că, deși 
”Școala e altfel acasă”, limitele pot fi depășite prin legătura puternică, sufletească, grădiniță-familie, 
liantul fiind iubirea pentru copiii noștri. 
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ȘCOALA DE ACASA 

  
PROFESOR: ROTARU CARMEN  

ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU DEPARAȚEANU”, 
 ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN 

 
 Am aflat despre Homeschooling cu ceva timp în urmă și curioasă am căutat informații. Primul lucru 

care mi-a atras atenția a fost acela că oferă o mare libertate de mișcare părinților/ elevilor.Adică pot adopta 
o programă americană, de exemplu, una care crede că i se potrivește mai bine și una care înglobează mai 
bine ceea ce i se potrivește copilului. Sau pur și simplu poate, îi pună copilului la dispoziție multe materiale 
și îl ajuți să progreseze în domeniul în care el este mai bun. Școlirea acasă (homeschooling) poate fi 
clasificată, din punctul de vedere al organizării în două categorii: homeschooling structurat: învățarea se 
face urmărind un curriculum, cu intervale de învățare clar prestabilite, cu obiective bine 
definite;homeschooling nestructurat: denumit și deșcolire (unschooling) învățarea se face nefocalizat, 
neorganizat, în timpul rămas la dispoziție după efectuarea altor activități. 

 Homeschooling a fost comparat în numeroase feluri cu școala convențională, dar pentru că obiectivul 
manifest al educației moderne este transmiterea cunoștințelor sau a competențelor cele mai multe studii de 
acest gen s-au concentrat asupra performanțelor școlare. 

 În sinteza lor, Neumann și Guterman (2016) arată că marea majoritate a comparațiilor de acest gen 
indică performanțe mai bune ale copiilor educați acasă în mod structurat comparativ cu cele ale copiilor 
educați la școală. În schimb, cei care învață acasă în mod nestructurat au performanțe la teste standardizate 
mai slabe decât cei care învață la școală. 

 Nu doar rezultatele școlare au suscitat scepticism referitor la școlirea acasă. Criticii contestă în mod 
repetat capacitatea de a transmite competențe sociale și adeziunea la valori precum toleranța față de 
diversitate, încrederea socială, reciprocitatea. În mod natural, acestea ar depinde de interacțiunile intense 
din contextele școlare. Diversele studii care au abordat aceste teme au constatat absența unor diferențe 
semnificative între copiii educați în școli și cei instruiți acasă (Kunzman și Gaither 2013). 

 Homeschool” (Școala acasă) este un curent în educație prezent de câțiva ani și în țara noastră. 
Termenul de “școala acasă” este consacrat, totuși educarea nu se face exclusiv în casă, nici nu este același 
lucru cu școlarizarea. Părinții care aleg această alternativă nu sunt împotriva educației, ci au decis ca 
“școlarizarea” în modul tradițional nu se potriveste nevoilor copilului sau familiei lor. Acești părinți doresc 
să preia responsabilitatea pentru o educare eficientă, comprehensivă și mai potrivită copiilor lor. 

 Țările din Europa în care școala acasă este legală sunt Franța, Austria, Marea Britanie, Slovenia, 
Finlanda, Ungaria, Irlanda, Ucraina, Lituania, Belgia, Danemarca, Italia, Norvegia, Cehia, Portugalia, 
Rusia, Elveția, Polonia. Gradul de control guvernamental este foarte variat. În Marea Britanie copiii nu 
trebuie să se înscrie la nici o școală, să urmeze curriculum-ul național, să treacă anumite examene sau să 
raporteze autorităților. În Ungaria se solicită urmarea curriculum-ului național și testarea copiilor de două 
ori pe an. 

 Perioada ce a trecut mi-a oferit posibilitatea să desfășor ”Homeschool” (Școala acasă)într-o manieră 
aleasă de mine și adaptată elevilor mei. Ce am constatat din punct de vedere al profesorului este faptul că 
volumul de muncă depus este mult mai mare, lecțiile au fost structurate diferit, fișele de lucru au avut altă 
formă și alt conținut. Deoarece nu mai aveam o oră la dispoziție pentru ora de matemtică, materialele 
folosite au îmbrăcat o formă veselă, atractivă care să atragă elevii. După un timp am constatat că aceste 
materiale nu sunt suficiente și am trecut astfel la folosirea unor aplicații online care mi-au permis ca lecțiile 
să fie interactive, elevul să poată lucra în același timp cu profesorul, cu colegii lui. Adică, elevul să nu fie 
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doar un simplu ascultător sau să răspundă când și când unor întrebări ci să își construiască, să descopere, 
să caute informațiile utile. Pentru că, pentru elevii mei această perioadă a fost un experiment, o parte din ei 
dar și părinții acestora, au privit cu nepăsare, dezinteres. Au considerat că (Școala acasă) este doar să stăm 
acasă, au ignorant temele de pe platformă dar și orarul Am avut satisfacția și bucuria să am și o altă categorie 
de elevi care, dacă la început au intrat din curiozitate, au sfârșit prin a participa la lecții, la activități cu mult 
interes, pregătind teme interesante, bine documentate. 

 Consider că această experiență pe care am trăit-o, a adus ceva nou atât profesorilor, dar și elevilor. 
Însă foarte mulți, atât profesori, cât și elevi se adaptează cu greu la nou, refuză provocările. Noutatea este 
că ne-a făcut să privim studiul sub altă formă și cred că făcut elevii mult mai responsabili. Însă pentru a 
face față acestor provocări mai avem un drum lung de parcurs, de schimbat mentalități și de dezvoltat 
conștiința muncii. 
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PARTENERIATUL EDUCATIV UN SUCCES 

 AL PROCESULUI EDUCAȚIONAL 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR ROTUNDU OTILIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”KRYSTYNA BOCHENEK”, POIANA MICULUI,  

JUDEȚUL SUCEAVA 
 
Succesul școlar este condiționat de corelarea perfectă dintre cei patru factori / piloni ai procesului 

instructiv- educativ: grădinița, școala, familia și societatea, niciunul dintre ei nefiind mai mult sau mai puțin 
important. Dacă între acestea există o susținere reciprocă, completare, colaborare perfectă, atunci succesul 
școlar nu va întârzia să apară.  

Reforma efectivă a învățământului preuniversitar, ca învățământ public, se poate realiza numai în 
interiorul spațiului comunitar, ca rezultat al conlucrării grădiniței / școlii cu mediul social, cultural și 
economic. Procesul educațional este un act de socializare, de culturalizare, de formare și de dezvoltare a 
personalității, dus la îndeplinire de echipa didactică.  

În activitatea pe care o desfășor, am urmărit să aplic eficient, în cele mai variate condiții, relația 
educațională între acești factori. Deși nu este lecție în care să nu valorific aspectul educativ al textelor 
literare sau în orice activitate când aceasta se impune, consider că reușita în cadrul procesului educațional 
depinde de cum știi să te implici astfel încât întreaga comunitate să-și aducă contribuția pentru realizarea 
unei educații valorice. Școala nu poate să rămână izolată, ea trebuie să se integreze și să pătrundă în spiritul 
comunitar, deoarece comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii și să te simți în contact cu ceilalți.  

Mai mult decât atât, consider că este necesar o astfel de colaborare cu partenerii educativi din 
comunitate, pentru a aborda educația valorică din perspectiva afectivității, a cunoașterii și a reglării 
trebuințelor, atitudinilor, valorilor și motivației care stau la baza unei conviețuiri democratice și integrării 
în comunitate.  

Colaborarea dintre școală / grădiniță și familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire 
la tot ce ține de copil, ci și consilierea părinților cu problemele pe care le prezintă acțiunea educativă, 
înarmarea lor cu tehnica folosirii metodelor și a mijloacelor de cunoaștere și de educare a copiilor. Astfel, 
părinții participă la ședințe la care se dezbat teme educative, lectorate. Este important să nu îi lăsăm să fie 
pasivi în aceste momente, ci să îi implicăm în activități comune, să îi responsabilizăm în acțiunea comună 
de educare a propriilor copii. Numai așa cred că reușim să îi motivăm pe părinți și rezultatul să fie cel 
scontat.  

A educa înseamnă a adapta copilul la mediul social adult, ținând seama de natura sa proprie, de 
posibilitățile individuale de asimilare. A face educație nu este un divertisment, ci înseamnă răbdare și 
insistență, înseamnă o muncă continuă. Consider că atrăgând și ceilalți factori educativi din comunitate prin 
responsabilizarea lor în realizarea educației copiilor, nu avem decât de câștigat, deoarece nu putem rămâne 
impasibili la felul cum se comportă elevii în afara școlii, la cum vorbesc cu cei din jurul lor, la modul în 
care acționează în situații variate. De aceea, consider că învățătorul / educatorul care studiază mai atent 
mediul educațional și caută să îmbine strategiile didactice oportune, stabilește și dezvoltă noi relații de 
colaborare cu partenerii educativi din comunitatea locală, își fluidizează fluxul comunicațional și, astfel, 
elevii pot fi atrași mai ușor în dialog, deoarece au încredere că nu sunt singuri și se manifestă ca parteneri, 
așa cum sunt învățați, părinții se implică în managementul clasei, stabilesc noi relații sociale, își aduc 
aportul în soluționarea sau medierea situațiilor de criză, iar ceilalți factori educativi cunosc mai îndeaproape 
sistemul educațional, își adaptează practicile proprii la nevoile și cerințele pedagogice ale elevilor.  
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Așadar, parteneriatul este rezultatul unei tranzacții în plan afectiv – atitudinal, se bazează pe trebuința 
firească, pe care orice om o are, și anume aceea de a respecta și de a fi respectat. Gradul reușitei personale 
este reușita activităților colective, care devin o sursă de cunoaștere, în cadrul lor formându-se și 
dezvoltându-se capacitatea de a asculta, respectul de sine și pentru ceilalți, arta de a face față, a evita și a 
elimina acele carențe prin soluționarea comună, arta de a conlucra pentru realizarea obiectivelor propuse.  

Munca în parteneriat facilitează înlăturarea barierelor de comunicare dintre participanți, clarifică 
problemele educative. Grupul se solidarizează, însă rolul coordonator îi revine educatorului școlar, el fiind 
cel care trebuie să dețină între competențele sale și pe aceea de a gestiona cantitatea și calitatea relațiilor.  

În școala în care îmi desfășor activitatea am inițiat și coordonat diverse forme de colaborare cu 
partenerii educativi, și anume: consultații pe teme educative, dezbateri pentru elucidarea unor probleme ce 
îi preocupă, activități prin care se exersează normele de conduită, interrelațiile sociale, organizând activități, 
excursii tematice în care elevii, sub îndrumarea mea și în prezența părinților, au aplicat în practică abilitățile 
și capacitățile formate în domeniul comportării civilizate sau al comunicării în modelarea raporturilor 
interumane.  

Pentru ca elevii să poată să își reglementeze conduita personală, e nevoie ca ei să fie inițiați și în alte 
domenii ale educației, cum ar fi educația pentru sănătate, educația rutieră preventivă, educația pentru viață, 
educația ecologică etc. Astfel, atât în perioada Școlii altfel, dar și de fiecare dată când am considerat a fi 
necesar, am invitat medicul școlar sau stomatologul pentru a le lămuri diferitele probleme, contribuind la 
îmbunătățirea sănătății prin respectarea normelor igienice, iar în vederea asigurării securității civice și 
rutiere am încheiat un parteneriat cu Poliția locală desfășurând activități interesante. De asemenea, am 
organizat acțiuni cu biblioteca comunală, unde elevii au aflat aspecte importante legate de viața și activitatea 
marilor scriitori români și cu Biserica, urmărind a-i transforma pe copii în tineri responsabili, de a le 
canaliza atenţia spre o educaţie religioasă, prin activităţi menite să dezvolte sentimente, precum: empatia, 
iubirea, mila, prietenia, activităţi care să conducă la respectarea în viaţa de zi cu zi a unor reguli pe cât de 
vechi, pe atât de actuale, precum: a fi cinstit, a fi bun, a nu fi egoist, a nu fi invidios, a nu fura, a-ţi iubi 
aproapele, a nu minţi.  

În concluzie, cred că se cere tot mai mult înțelegerea parteneriatului educativ ca formă de unificare, 
sprijin și asistență a influențelor educativ-formale. Experiența dovedește că o atmosferă destinsă între 
agenții educaționali facilitează învățarea. Există o rețea complexă de relații în cadrul unei instituții școlare 
care are un potențial în influențarea educației copiilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
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REȚETARUL ÎN IMAGINI - METODĂ ACTIV-PARTICIPATIVĂ ÎN 

PROCESUL DE ÎNVĂȚARE ON-LINE A DISCIPLINELOR DE ALIMETAȚIE  

 

PROF. RUNCANU TEODORA MONICA 

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI VITEAZUL” ORADEA 
 

O educaţie de calitate presupune îmbunătăţirea continuă a performanţelor prin adaptarea strategiilor 

la nevoile societăţii în contextul actual și la impactul tehnologiilor informatice şi comunicaţionale asupra 

societăţii.  

Ca alternativă la metodele clasice de predare, implementată cu succes în şcoala noastră, „Rețetarul în 

imagini” reprezintă atât o metodă activ-participativă în procesul de predare-învăţare-evaluare a 

disciplinelor de Alimentaţie, cât şi o bază de documentare on-line considerată de către elevi foarte atractivă. 

Elevii din ultimii ani de studiu de la specializările din domeniul Alimentaţie sunt implicaţi în etapa de creare 

a softului educaţional, prin căutarea, prepararea şi transpunerea în imagini a celor mai solicitate reţete 

culinare din bucătăria naţională şi internaţională. Ulterior, materialele realizate sunt utilizate de elevii din 

ciclul inferior de liceu și școală profesională, ca studiu de caz privind corecta aplicare a operaţiilor 

pregătitoare şi a modului de preparare. 

Crearea “ Rețetarului în imagini” a început în anul şcolar 2014-2015 din dorinţa de a realiza o bază 

de date care să cuprindă informaţii corecte şi complete cu privire la obţinerea preparatelor culinare şi care, 

totodată, să fie uşor de accesat de către elevii cu specializare în domeniul Alimentaţie - costuri reduse pentru 

elev şi posibilitatea de a studia materialul acasă sau în laboratoarele de informatică ale şcolii.  

Structura şi cuprinsul softului educațional suportă o continuă îmbunătăţire prin adăugarea de noi 

reţete culinare de largă utilizare în restauraţie, activitate ce presupune parcurgere următoarelor etape: 

constituirea echipelor de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a, specializarea Tehnician în gastronomie, liceu şi 

din clasa a XI-a, specializarea Bucătar, şcoală profesională, alegerea rețetelor, calcularea necesarului şi 

aprovizionarea cu materii prime, selectarea obiectelor de inventar necesare, aplicarea operațiilor 

pregătitoare în ordinea corectă, prepararea reţetelor, realizarea de imagini cu aplicarea corectă a operaţiilor 

pregătitoare, a modului de obţinere, a modului de montare şi decorare în vederea servirii, realizarea fişei 

tehnologice în imagini pentru fiecare reţetă propusă, îmbunătăţirea continuă a bazei de date prin adăugarea 

de noi reţete culinare atât din bucătăria naţională cât şi din bucătăria internaţională și asigurarea accesului 

la softul educaţional în vederea utilizării de către elevii cu specializare în domeniul Alimentaţie şi nu numai. 

Reţetele ilustrate sunt arhivate în funcție de apartenența la principalele grupe de preparate din 

bucătăria românească și internațională. Ele pot fi folosite ca studiu de caz la orele de teorie, ca bază de 
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documentare pentru rezolvarea fișelor de lucru la orele de laborator tehnologic şi ca model pentru aplicațiile 

practice la orele de instruire practică. De exemplu, acccesarea unei reţete pentru micul dejun se face astfel: 

 ►  

► 

 

► 

 

 

 

 
  

 Reţetarul în imagini este uşor de folosit, informațiile sunt prezentate succint și ajută la o mai bună 

înțelegere a etapelor de obținere a preparatelor culinare. 

În timpul realizării și utilizării rețetarului în imagini am urmărit dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale elevilor precum şi a abilitătilor de relaţionare interpersonală şi de comunicare, aplicarea în 

practică a unor informaţii teoretice dobândite, stimularea potenţialului creativ şi a inteligenţei elevilor și 

am observat o creștere a interesului pentru orele de specialitate din partea acestora, cei care au participat la 

elaborarea materialelor au devenit mai responsabili și s-au arătat dornici de a repeta oricând această 

experienţă, s-au îmbunătăţit rezultatele obţinute la clasă şi la concursurile şcolare, a crescut timpul alocat 

studiului individual, acasă.  
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CAPTIVEAZĂ-ŢI ELEVII ÎN ON-LINE MAI CEVA CA LA CLASĂ! 
 

PROFESOR: RUSAN OANA-RALUCA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.195, BUCUREŞTI 

 
 Una dintre provocările majore ale perioadei pe care o traversăm în calitate de dascăli ai erei 

tehnologiei este aceea de a reuşi să menţinem trează atenţia elevilor noştri în on-line pe durata celor 35-40 
de minute. 

 Cursurile de perfecƫionare susƫinute de parteneri externi şcolii au contribuit la îmbogăƫirea paletei de 
strategii didactice, necesare unui profesor care doreşte să se descurce în on-line la fel de bine ca în cadrul 
interacƫiunii Face-to-face. 

 Strategiile de predare-învăţare-evaluare utilizate cu succes în cadrul instituţionalizat nu reuşesc să 
capteze suficient de mult pe educabili, de aceea profesorul din on-line va trebuie să depăşească decalajul 
tehnologic faţă de elev şi să găsească acele metode şi procedee capabile să îi atragă. 

 Metoda AIDA (ATENŢIE, INTERES, DORINŢĂ, ATITUDINE) este o astfel de strategie didactică 
pe care o putem folosi cu succes în clasa virtuală. Ea apare la momentul lecţiei intitulat “Captarea atenţiei” 
şi constă în prezentarea pe un ecran a unei imagini (fără a spune nimic despre aceasta). Se poate analiza 
prin intermediul întrebărilor imaginea. Apoi, în cadrul orelor de Limba şi literatura română se poate citi 
fragmentul de text din manual “Castelul din Carpaţi” după Jules Verne (clasa a VI-a) cu intonaţie sau se 
poate apela la o povestire terapeutică din volumul “101 poveşti vindecătoare pentru copii şi adolescenţi. 
Folosirea metaforelor în terapie”, de Georges W. Burns, Ed. Trei, Bucureşti, 2011. Apoi se va putea afla 
care este rolul imaginii prezentate la începutul orei.  

 O metodă prin intermediul căreia profesorul din on-line îşi poate supraveghea elevii atunci când el 
sau un alt elev prezintă un material (Share) este acea de a se conecta de pe un alt device, fără sonor, pentru 
a nu produce microfonie. Astfel, observă cine intră sau iese din clasa virtuală sau îi numeşte pe unii elevi 
să ofere răspunsuri ori poate scrie pe chat sau vedea ceea ce elevii au notat pe chat. 

 În lipsa unei dotări cu aparatură scumpă, profesorul poate folosi un truc atunci când doreşte să scrie 
în oră în timp ce explică şi elevii să poată ƫine pasul cu el: poziƫionează propriul telefon mobil într-un pahar 
(nanopad ), cu camera deschisă, îndreptată deasupra paginii pe care scrie.  

Aşadar, activitătile în on-line pot fi atractive pentru copii, profesorul fiind liantul dintre materie şi 
educabili, trucurile făcând posibilă învăƫarea de calitate. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
In imagine-Nanopad -suport pentru telefonul mobil 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROF. RUSU CARMEN ANCUȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ADUNAȚII COPACENI 
 
Vremurile în care trăim sunt deosebite, imposibil de anticipat în urmă cu ceva timp. Școala altfel ne-

a permis să ne descoprim împreună, să evoluăm în condiții cu totul altfel. Am găsit de fiecare dată resursele 
necesare pentru a păstra echilibrul între mediul virtual și activitățile participative, derulate în liniștea casei, 
alături de cei foarte apropiați, continuând să cultivăm ideea că aparținem ethosului școlar. 

Observăm că societatea este pusă la încercare, școala cunoaște o nouă provocare, iar noi, profesorii, 
trebuie să creăm noi direcții, viziuni, alternative pentru elevii de azi, oamenii de mâine.  

Punem în evidență această perioadă pentru a petrece timp sănătos, timp de calitate, cu familia. ”Școala 
altfel, școala de acasă” oferă ocazia de a ne îmbogăți cu stiluri de viață sănătoase, stiluri care ne vor aduce 
virtual împreună, parcurgând provocările propuse de comun acord: cadru didactic-elev-familie-societate. 

Putem spune că Școala de acasă poate fi o poveste...o poveste despre credință, despre oameni buni și 
darnici, despre iubire. Nu este vacanță, ci este școală, o altfel de școală….școala de la distanță. 

Școala Altfel presupune: pregătirea tinerilor pentru valorizarea diferențelor culturale, dezvoltarea 
capacităților elevilor de a coopera, de a comunica, dezvoltarea deprinderilor de participare a tinerilor la 
îmbogăţirea vieţii comunitare prin schimbul de elemente identitare, prin dialog şi implicare socială; 
promovarea activă a valorilor colective şi individuale (respect, solidaritate, cooperare, echitate, toleranţă, 
onestitate, onoare, responsabilitate, spirit civic etc.) 

În perioada ȘcoalaAltfel- Școala de Acasă 2020, am lăsat pijamalele pentru ținutele casuale, deși ne 
aflam fiecare dintre noi, elevi sau profesor, în camera noastră. Comunicarea verbală, paraverbală, 
nonverbală și menținerea unui echilibru psihologic au fost bazele unei educații reciproce. Ne-am educat 
unii pe alții într-un context al școlii altfel decât a fost vreodată. 

Nu a lipsit educația pentru sănătate prin promovarea unui stil de viață sănătos, manifestarea unui 
comportament alimentar sănătos, învățarea unor reguli noi de alimentație, cu ajutorul ppt-urilor și al 
documentarelor privind beneficiile consumului de alimente sănătoase. 

Educația ecologică chiar și în Școala Altfel-Școala de acasă a fost abordată cu optimism și desfășurată 
corespunzător. Activitățile de educație ecologică propuse sunt un prilej extraordinar de dezvoltare a unui 
elev și vizează activități outdoor (activități în contact direct cu natura) și indoor ( activități și jocuri pentru 
copii în casă). Având în vedere contextul social în care ne aflăm, suntem puși în situația de a avea foarte 
mult timp liber, astfel au fost propuse trei activități menite să dezvolte latura creativă, cognitivă și 
emoțională a elevilor: scrie o poveste a cifrelor, fă-ți biblioteca ta, inventariind cărți, fii afectuos. 

 
 În şcoala de azi, ca şi în şcoala de mâine ,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, 

educatorul trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’, 
afirma Constantin Narly. 
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IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 

 ASUPRA EDUCAŢIEI 
 

RADUCAN SORIN 
 
Educaţia pornind de la un model de bază digital-online prezintă o serie de avantaje, argumentabile 

prin diversitatea mijloacelor utilizate. 
a. Accesibilitate şi utilitate interactivă a informaţiei. 
Învăţarea cu caracter interactiv prezintă anumite avantaje în comparaţie cu modalităţile clasice 

educaţionale. În acest sens al analizei identificăm accesibilitatea facilă multidomenială şi multisarcină, 
aceasta ne ghidează spre o utilizare eficentă a informaţiei, atât în plan longitudinal cât şi transversal, prin 
utilizarea de baze de date, motoare de căutare, site-uri şi portaluri specializate. Utilizarea interactivă de tip 
multisarcină prezintă avantajul învăţării diversificate, în acelaşi timp prin utilizarea mai multor sarcini 
specializate, de exemplu redactare şi căutare în baze de date specializate. 

b. Învăţare specializată a sarcinilor. 
Programele şi aplicaţiile informatice prezintă un impact major datorită utilizării specializate în 

conformitate cu sarcinile specifice. Oportunitatea utilizatorului de a prelucra informaţii la nivelul diverselor 
paliere de interes reprezintă o provocare a timpurilor noastre, în acelaşi timp, a devenit o practică curentă 
pentru tinerii aflaţi în diverse forme de învăţământ. 

c. Modelare socială prin comunicare interactivă 
Prin intermediul comunicării cu caracter interactiv, elevii şi studenţii pot opta pentru varianta şi 

oportunitatea învăţării la distanţă, fie în cazul educaţiei de tip universitar, fie prin interacţiunea cu alţi 
participanţi, accesând diverse sisteme online: forum specializat, reţele virtuale, comunităţi specifice. 

d. Creşterea vitezei de accesare a informaţiilor 
În condiţiile în care analizăm din punct de vedere experimental modelul tradiţional de educaţie, 

constatăm că există diferenţe faţă de noile sisteme digitale. Practic, asistăm în cazul instrucţiei online la 
dezvoltarea unui model de asimilare a cunoştinţelor uzual şi eficent. Apariţia unor sisteme educaţionale 
perfecţionate generează cerere specializată pe piaţa acestui nou tip de tehnologie. NTIC( Rotaru, 2010, 
143/145) sau noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării îndeplinesc o serie de roluri specializate în 
procesul didactic. 

rÎn primul rând susţinem ideea de tehnologie utilă la clasele de predare. Rolul acestor mijloace de 
natură educaţională este axat pe dobândirea de abilităţi şi competenţe specializate. Diversele softuri 
educaţionale, disponibile în spaţiul virtual asigură mijloacele necesare unei educaţii competitive, proprie 
unei societăţi de tip informaţional. Din această perspectivă de analiză, evidenţiem sistemele de cursuri 
pentru învăţământul la distanţă, accesibile în prezent prin platforme de e-learning. Studenţii pot învăţa 
interactiv, prin această modalitate educaţională, alături de cele tradiţionale şi utilizează bazele electronice 
de date, un exemplu în acest sens este reprezentat de testele grilă. 

În al doilea rând evidenţiem activităţile suport pentru pregătirea cadrelor didactice. Diversitatea 
programelor şi aplicaţiilor de acest gen prezintă utilitate în procesul de învăţare. Variantele de prezentare 
de tip power point şi din alte categorii de programe reprezintă o exemplificare elocventă în ceea ce priveşte 
programele cu caracter formativ accesabile în sistemele de învăţământ. 

În al treilea rând, există programe şi instrumente de învăţare electronică utile pentru studenţi şi elevi. 
Procesoarele de text şi sursele de informare electronică sunt un aliat major în procesul educaţional. Dar, nu 
omitem din discuţie şi o altă categorie de surse de educare, respectiv bibliotecile virtuale şi enciclopediile 
online, acestea reprezintă instrumente aplicate de tip educaţional online. În cazul unor arii educaţionale 
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specializate, exemplificăm în domeniul lingvistic, apariţia unor procesoare de text fundamentată pe limbaje 
de programare specializat în vederea susţinerii unor teme de lucru specifice. 

Categoriile de programe grafice vizează dezvoltarea deprinderilor specializate în rândul tinerilor, 
dincolo de bariere lingvistice sau de altă natură existente. În aceeaşi ordine de idei, nu omitem din analiză 
gradul de percepţie în rândul cadrelor didactice şi al tinerilor care urmează o formă de învăţământ 
preuniversitar sau universitar a impactului produs de tehnologiile informaţiei şi comunicării. Deprinderea 
şi activitatea prin mijloace de comunicare electronică în sistemul educaţional a devenit o constantă a 
ultimelor decenii. Modelul de comunicare online a creeat un suport alternativ de învăţare. Cadrele didactice 
nu mai deţin monopolul cunoaşterii, dincolo de domenii specializate. Asistăm la un transfer al 
competenţelor, de la un model unidirecţional, exclusivist, transmis în relaţia profesor-elev, la un model 
multidirecţional, de comunicare educaţională. În acest sens, apreciem că elevul obţine informaţia, mai facil, 
din medii de lucru variate, spaţiul electronic reprezentând un modelator eficent al învăţării. 

Un nou sistem educaţional în sfera mijloacelor de padagogie contemporană este reprezentat de e-
learning. Acest sistem educaţional a devenit din ce în ce mai prezent în mediile universitare şi 
preuniversitare. Componenta fundamentală a sistemelor e-learning este reprezentată de aplicaţiile 
specializate de predare-evaluare. Învăţarea în sistem online se pretează la un spectru diversificat de 
activităţi. Documentarea şi evaluare specializată, definesc două din formulele cadru. Considerăm că 
învăţamântul de tip e-learning prezintă o serie de avantaje necesare în practica educaţională. 

• Permite învăţarea în sistem la distanţă, interactiv; 
• Generează şi permite realizarea de evaluări online specifice; 
• Învăţarea axată pe sarcini specifice, conform cu interesul de formare al elevului sau studentului 

permite un grad ridicat de adaptabilitate la cerinţele sistemelor de educaţie contemporană; 
• Acest tip de învăţământ dezvoltă abilităţi de organizare a timpului de învăţare şi autodisciplinare; 
• Dezvoltă practica învăţării individualizate, în conformitate cu cerinţele educaţionale contemporane; 
Învăţământul bazat pe Internet şi new media construieşte un model educaţional potrivit cu nevoile 

tinerii generaţii şi oferă o alternativă la educaţia tradiţională. Interesul de analiză dezvoltat în acest studiu 
este direcţionat în înţelegerea relaţiilor existente dintre sistemul tradiţional de educaţie şi cel modern Există 
o relaţie de opozabilitate sau dimpotrivă de similaritate, de complementaritate între cele două sisteme de 
învăţământ? 

Analiza aprofundată a problematicilor generate de noile media, utilizate în domeniul educaţiei ne 
conduce la concluzia că utilizatorul online are o marjă de manevră mult mai diversificată atunci când 
accesează astfel de sisteme. În comparaţie cu sistemul de educaţie de tip tradiţional, noile media prezintă 
două caracteristici fundamentale. În primul rând, interactivitate. Utilizatorul accesează simultan mai multe 
componente online, ceea ce conferă oportunităţi diverse în acest mediu. În al doilea rând, ne referim la 
conceptul de ubicuitate. În termeni simplificaţi acest concept se reduce la ideea de comunicare nelimitată 
în sistemul digital. Conchidem, că nu există o relaţie de opozabilitate între sistemul de educaţie tradiţională 
şi cel de tip contemporan. Cele două sisteme se completează reciproc în avantajul general şi specializat, 
conferind o dinamică concludentă în sistemele de formare şi educaţie postmodernă. 
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ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC., ALINA RADUCU 

G. P. N. CIUTA, COM. MAGURA, JUD. BUZAU 
 
Trebuie să recunoaștem că am fost cu toții stupefiați când ni s-a spus în momentul apariției și 

închiderii școlilor datorită COVID-ului, că vom preda on-line. Unii dintre noi ne-am spus că aste e, ne 
adaptăm din mers, alții au refuzat acest lucru, ba ca nu au pregătirea necesară, ba că nu știu cum să 
procedeze, sau sunt prea în vârstă să mai facă ceva în acest sens. Fiecare am întâmpinat dificultăți, dar am 
încercat, cel puțin o parte dintre noi, cum am putut și cum am știut mai bine să facem ceva în acest context.  

Din punctul meu de vedere, și mai ales în cazul meu, a trebuit în primul rând să țin cont de 
posibilitățile tehnologice pe care le dețineau copiii și nu în ultimul rând de cunoștințele de utilizare a unor 
platforme educaționale, a device-urilor și a anumitor programe de lucru on-line, dar și de bunăvoința și 
colaborarea părinților de a face posibilă informția transmisă copiilor, având în vedere faptul că aceștia nu 
dețineau device-uri proprii ci depindeau în cea mai mare măsură de cele ale părinților. 

Singurul mod de a transmite activitățile mai departe a fost un grup privat de facebook, pe care îl 
creasem mai demult și cu care părinții au fost de acord să îl folosim ca și platformă de învățare. Deși le-am 
propus și alte platforme mi-au recunoscut că nu se descurcă, nu sunt întotdeauna acasă la orele pe care 
oricum le-am fi stabilit de comun acord, sau nu au dispozitivele necesare pentru logare(majoritatea folosind 
telefonul neavând alt fel de device), nu au întotdeauna internet sau chiar credit pentru a avea activ telefonul. 
Așa că fiecare a vizualizat activitățile atunci când au putut și cum au putut. 

Cu toate acestea era evident că trebuia cumva să continuăm școala chiar și on-line. Având în vedere 
resursele tehnologice limitate ale copiilor mei(fără smart phon-uri, computere, tablete, laptop-uri și chiar și 
internet) a trebuit să adaptez lecțiile în așa măsură încât fiecare copil să reușească să participe, să vizualizeze 
și să realizeze macar o parte din temele propuse de către mine. Temele au fost de așa manieră încât copiii 
le-au făcut în propria intimitate a căminului de unde locuiau, aceștia locuind la țară. Activitățile au fost în 
marea lor majoritate filmulețe educative, povești, cântecele, poezii, activități matematice ce puteau fi făcute 
cu diverse obiecte de prin casă sau curte(grupare de pietricele în funcție de cifre, să caute(vânătoarea de 
comori) bețe scurte-lungi, groase-subțiri, oale/castroane/ligheane de culoare roșie, albastre etc.), semne 
grafice efectuate în caiete, în nisip sau făină, filmulețe de educație fizică pentru copii, documentare scurte. 
Le-am propus să facă ,,plastilină de casă” și să modeleze cu ea, să picteze pietricele, să împletească nuiele 
etc. 

Am primit și feedback de la câțiva părinți care mi-au trimis câteva poze chiar și filmulețe, în privat, 
cu ceea ce au lucrat copiii lor, apoi chiar și acești părinți mai activi au renunțat. 

Cum e învățământul on-line???  
Atunci când copiii beneficiază de tehnologie, sunt sprijiniți de către părinți, având și ei resursele și 

cunoștințele necesare utilizării diverselor platforme și jocuri interactive on-line, puzzel-uri, atunci când 
copiii reușesc să se logheze în același timp pentru a participa activ cu toții la activitate, atunci când 
profesorul stăpânește bine utilizarea computerului, s-a instruit în acest sens participând la diverse programe 
de formare, atunci când profesorul este unul creativ, dedicat, dispus să creeze diverse materiale pentru a le 
prezenta copiilor și a face activitatea on-line mai atractivă, învățământul on-line chiar funcționează. 

Dar, atunci când profesorul dispune de tot ce am prezentat mai sus, iar copiii și părinții acestora nu 
au resursele necesare, învățământul on-line nu se poate realiza. Și ar mai fi cazul profesorilor și părinților 
dezinteresați, care consideră că mare lucru nu ar învăța copiii on-line, mai ales cei de la gradiniță și că 
oricum vor relua învățarea atunci când se vor începe școlile. 
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Copiii mei din păcate provin dintr-un mediu defavorizat, părinții trăiesc din ajutor social, din 
alocațiile copiilor, sau mai merg să lucreze cu ziua ca să întrețină familia, sunt analfabeți în mare parte, și 
nu reușesc să își ajute copiii. Acești copii au fost discriminați atunci cînd s-a propus învățarea on-line, 
deoarece mulți dintre ei nu doar că nu beneficiază de tehnologie, dar condițiile de trai sunt improprii, nu au 
hrana necesară, haine și multe alte necesități dezvoltării armonioase. 

 O parte din acești copii au fost privați de educație în această perioadă, deoarece singura modalitate 
de a participa la învățare și de a avea parte de educație era prezența lor fizică în unitatea de învățământ, față 
în față cu ”doamna”.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL VERSUS HOMESCHOOLING 

 
PROF. RĂDULESCU DELIA ILEANA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU 
GRĂDINIȚA PRICHINDEL, CRAIOVA 

 
 Homeschooling-ul, deși nu este încă o metodă de învățământ populară în România, crește în 

popularitate în străinătate. Părinții moderni sunt în căutare de metode alternative școlilor tradiționale, iar 
homeschooling-ul este una dintre ele. 

 Ce este Homeschooling-ul? 
Homeschooling înseamnă educarea copilului acasă. Parinții aleg această metodă pentru că nu sunt 

mulțumiți de curriculă, metodele de predare sau din motive religioase. 

 
 Deși e considerat o formă alternativă de educație, e una dintre cele mai vechi forme de educație din 

lume. Copiii erau educați acasă de părinți sau de tutori înainte de concepția sistemului public de educație.  
 Avantajele Homeschooling-ului :  
 -Educație unu la unu 
 Mărimea unei clase obișnuite în România este de 25 de elevi. Profesorii trebuie să se concentreze 

asupra tuturor elevilor, ceea ce este foarte greu. În Homeschooling, părintele se concentrează doar asupra 
unui copil, în timp ce un profesor nu poate întotdeauna să ajute un copil și nu poate să le dea atenție în mod 
egal celor 25 de elevi și nu poate urmări constant progresul elevului. 

 -Program flexibil 
 Școlile publice au un program riguros. Te grăbești să îi duci la școală sau se grăbesc să prindă 

autobuzul, nu dorm suficient și uneori nu reușesc să ia micul dejun. Programul de homeschooling e stabilit 
de tine împreună cu copiii tăi și nimeni nu mai trebuie să se grăbească pentru a ajunge la școală. 

 -Învață de dragul cunoașterii, nu a notelor 
 Copiii sunt puși sub presiune de rude, profesori, colegi și prieteni să ia note bune. Notele reflectă cât 

de buni sunt ei la școală, reprezentând cartea lor de vizită. De aceea mulți aleg să se concentreze pe obținerea 
unei note mari, nu pe învățare. Acest lucru duce la o educație superficială, învățată pe de rost, pe care 
copilul o să o uite într-un timp scurt. 

 

1002



 
 Avantajele învățatului la școală: 
-Învață mai multe materii 
-La școală, copiii are profesori și învățători specializați, care îi expu la o varietate de subiecte. -Așa, 

le este mai ușor copiilor tăi să învețe puțin din toate, să își dezvolte cultura generală și să găsească un subiect 
de care este pasionat. 

-Socializarea 
-Școala este locul principal unde copiii se întâlnesc cu alții de vârsta lor și își fac prieteni. Pot să 

experimenteze excursii și ieșiri cu clasa, lucrează în echipă, își dezvoltă abilitățile de comunicare. Sunt 
expuși la o varietate mai mare de oameni decât cei care învață acasă. 

-Independența 
 Oricât de mult ne iubim copiii și oricât de mult ne-am dori să petrecem foarte mult timp cu ei, e 

foarte important să le acordăm și timp departe de noi. Altfel, ar ajunge să se bazeze pe noi, în loc să se 
bazeze pe forțele proprii. 

 Homeschooling-ul și învățământul tradițional au avantaje și dezavantaje. Sunt unii copii care sunt 
mai potriviți pentru primul tip de educație și alții cărora le priește cel de-al doilea. Important e să ne 
asigurăm că le oferim copiilor noștri o educație de calitate și că îi susținem în dezvoltarea lor emoțională. 

 
 Homeschooling-ul și învățământul tradițional au avantaje și dezavantaje. Sunt unii copii care sunt 

mai potriviți pentru primul tip de educație și alții cărora le priește cel de-al doilea. Important e să ne 
asigurăm că le oferim copiilor noștri o educație de calitate și că îi susținem în dezvoltarea lor emoțională. 
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 ȘCOALA DE ACASA 
 

 RADULESCU MARIA MELANIA,  
LICEUL TEORETIC ,,LITTLE LONDON’’ 

 
 “Homeschool” (Scoala acasa) este un curent in educatie prezent de cativa ani si in tara noastra. 

Termenul de “scoala acasa” este consacrat, totusi educarea nu se face exclusiv in casa, nici nu este acelasi 
lucru cu scolarizarea. Parintii care aleg aceasta alternativa nu sunt impotriva educatiei, ci au decis ca 
“scolarizarea” in modul traditional nu se potriveste nevoilor copilului sau familiei lor. Acesti parinti doresc 
sa preia responsabilitatea pentru o educare eficienta, comprehensiva si mai potrivita copiilor lor. 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Chiar și în această perioadă la o mare parte din scoli sunӑclopoțelul în fiecare dimineațӑ! Iată că 
acum, profesorii se adunӑ în fața calculatorului, așteaptându-i pe elevi sӑ se conecteze on-line. 

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim 
misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia 
Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui 
plan de învățare la distanță, fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru fișele de lucru, Platforma zoom.us 
pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor 
didactice, tutorialele de pe canalul propriu Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne 
dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și mai aproape de noi. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, elevi 
Premium, o experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. 

 În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, 
profesorii au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑelevilor să îndeplinească standardele 
așteptate într-un mediu online. 
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 ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PRO. INV. PRESCOLAR RADULICEA NICOLETA-LIA 

 GRADINITA NR.1 URDARI, GORJ 
 
 Școala de acasă este un curent în educație prezent de câțiva ani și în țara noastră. ,,Orice proiect de 

educație la distanță este de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune redimensionări de conținut și 
de strategie te căcomunicațională”afirma prof.univ.dr.Constantin Cucoș.Părinții care aleg această 
alternativă nu sunt împotriva educației, ci au decis ca școlarizarea în modul tradițional nu se potrivește 
nevoilor copilului sau familiei lor.În țările în care se practică ,,școala acasă” educația este obligatorie, dar 
nu și școlarizarea.Se pune un accent puternic pe pregătirea copilului pentru viață, informarea lui, dobândirea 
de abilități pentru câmpul muncii și viața de zi cu zi.Diferența este că această pregătire se face în cadru 
intim, sigur și comfortabil al familiei, cu libertatea unui program ales după preferințe sau nevoi.Nu este 
necesar ca părinții să fie pedagogi cu diplomă pentru a-și învăța copilul acasă.În acest proces părinții sunt 
doar facilitatori, implicați mai mult la început și devenind în timp doar o simplă prezență care oferă 
încurajare, puțină supraveghere și clarificări.Iată, de ce acești copii învață să învețe singuri, motivați de 
interes și o atmosferă sigură, și nu este necesar ca părinții să fie implicați non stop în educație. 

 In cadrul școlii de acasă, părinții vor căuta să afle care sunt preferințele, talentele, interesele și 
punctele forte ale copiilor. În funcție de acesre nevoi ți de circumstanțele familiare, ei vor stabili un 
program, vor alege cărțile sau sursele de informare, vor planifica ieșiri, excursii, vor căuta să fie membrii 
la diferite cercuri și cluburi, vor înregistra copiii la unele cursuri online, sau în unele cazuri mai rare vor 
angaja tutori particulari. 

Multe din familiile care practică școala acasă se organizează în grupuri cu care au diferite activități. 
Acest sistem se potrivește familiilor care doresc să investească timpul și resursele necesare pentru ca fiul-
fiica lor să învețe altfel, dar mai eficient.Există familii care se deplasează în afara țării pe perioade lungi de 
timp, dar nu doresc sau nu pot să integreze copilul într-o școală locală și atunci continuă să studieze 
materiale în limba maternă acasă. 

 În cadrul școlii tradiționale, curriculum-ul național cuprinde toate materiile de studiu pentru fiecare 
an școlar, cu întreg conținutul materiei de predat de catre profesori și de achiziționat de catre elevi. 

Copiii care studiază acasă au parte de atenția nemijlocită a educatorului, dezvoltă relații mai apropiate 
cu părinții, care implică și mai mult respect, au o calitate a vieții crescută, pot investi mai mult în domeniile 
în care sunt talentați, înțeleg mai bine explicațiile, se socializează în mod pozitiv, au parte de experiențe 
mai variate, pot avea rezultate mai bune la învățătură.Părinții care aleg școala acasă sunt conștienți de 
dificultățile procesului, dar consideră că rezultatele pe termen lung merită investiția… 
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ȘCOALA DE ACASA- PRO ȘI CONTRA 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: RADUȚ IOANA-CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE CREȚULESCU” LEORDENI 

JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 Chiar dacă la început ideea ,,școlii altfel” a fost contestată de numeroși părinți, profesori sau elevi, 

efectul pandemiei care a ocupat anul acesta până și spațiul românesc au transformat aceste păreri reticente 
într-o realitate obligatorie. Fie că au fost sau nu de acord cu o școală altfel, profesorii, elevii sau părinții au 
acceptat (de bunăvoie sau de nevoie) această reinterpretare a educației într-un mod diferit. ,,Altfel” nu 
înseamnă întotdeauna mai bun dar, în lipsa educației ,,tradiționale”, acolo unde profesorul se află în fața 
clasei de elevi, școala de acasă a fost nevoită să se ridice la nivelul tuturor așteptărilor.  

 Acest concept de ,,școală altfel” a fost inițial utilizat în vederea descrierii săptămânii altfel, parte a 
anului școlar, perioadă în care elevii și profesorii aveau datoria de a realiza altfel de activități educative 
decât cele realizate în mod normal, de-a lungul celor două semestre școlare. Treptat, această săptămână a 
fost înlocuită cu Săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun”, păstrându-se însă sensul de bază al 
activităților diferite. Cu apariția situațiilor speciale în urma răspândirii virusului SARS COV-2, Școala 
altfel a devenit definiția educației de acasă. De ce altfel?  

 Școala online a ridicat semne de întrebare în toată țara. Astfel au fost puse întrebări de genul: Oare 
toți copiii își permit participarea la aceste lecții online? Toți elevii beneficiază de dispozitive moderne, 
conexiune la internet sau curent electric? Toți elevii sunt pregătiți să utilizeze calculatorul, tableta, telefonul 
și implicit platformele educaționale (care nu le-au fost prezentate până acum) în vederea conectării la aceste 
lecții online? Aceste întrebări nu numai că au împărțit lumea în două tabere dar au reușit să blocheze și 
desfășurarea optimă a acestor lecții online. 

 În opinia mea, școala online nu are același efect asupra elevului român în comparație cu școala 
tradițională, acolo unde profesorii și elevii ,,învață” într-un loc special amenajat, cu materiale și mijloace 
didactice speciale care să îi ajute pe cei mici să înțeleagă anumite concepte. Este adevărat că lecțiile online 
reprezintă un avantaj pentru copii deoarece aceștia pot participa la lecții dintr-un spațiu familiar (propria 
cameră), beneficiând de confort maxim (scaun potrivit înălțimii, birou, lumină, căldură, temperatură optimă 
etc), are la îndemână toate instrumentele și materialele necesare (nu își poate uita tema ,,acasă”, are 
acuarele, pensule, lipici și foarfecă, rezerve sau coli colorate), poate beneficia de o gustare între ore sau 
chiar de una dintre mese (mic-dejun, prânz). Elevul nu mai este nevoit să care un ghiozdan mult prea 
voluminos de acasă și până la școală (și înapoi) și de asemenea ora la care se trezește dimineața poate fi 
amânată întrucât nu este nevoie să parcurgă distanța de acasă la școală (unii elevi sunt nevoiți să facă naveta 
mulți km). 

 Chiar dacă aceste avantaje aparent numeroase ne-ar putea încânta, dezavantajele vizibile dar și cele 
ascunse pot înclina altfel balanța. Elevii sunt nevoiți să stea în fața ecranelor între 4-7 ore în fiecare zi, 
obosind astfel psihic dar mai ales vizual. Să nu mai vorbim de faptul că unii dintre aceștia nu dețin și nici 
nu își pot permite un dispozitiv inteligent prin intermediul căruia să se conecteze online (veniturile părinților 
sunt mici, existența mai multor frați, situație financiară scăzută etc). Pe lângă acestea putem adăuga și 
posibilitatea întreruperii curentului sau a internetului din cauze meteorologice sau diferite alte cauze 
(furtuni, pană de curent, lipsă semnal internet, stricarea dispozitivului etc). Cel mai important lucru care are 
însă de suferit din cauza acestei comunicări digitale, după părerea mea, face referire chiar la comunicarea 
umană dintre cei mici precum și comunicarea didactică. Elevul nu poate comunica în condiții optime prin 
intermediul calculatorului și astfel nu își poate dezvolta capacitatea de comunicare cu cei din jur. Și cadrul 
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didactic poate întâmpina probleme în ceea ce privește comunicarea didactică, nereușind să perceapă un 
feedback real din partea copiilor (elevii se uită în gol la monitor, au camerele video oprite, nu sunt atenți la 
explicații) astfel că procesul de predare-învățare are de suferit. 

 Sunt astfel de părere că această ,,Școală online” poate fi folosită doar ca o metodă exclusiv de urgență 
și nu trebuie prelungită și transformată în nomalitate, obișnuință. Omul este o ființă socială, care are nevoie 
de comunicare, de interacționare palpabilă, vizuală, măsurabilă pentru că noi, oamenii, putem înțelege 
gesturile, mimica celui de lângă noi și nu doare vorbele pe care el le rostește.  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
RĂDUȚOIU ANDREEA-GEORGIANA 

GRĂDINIȚA M.AP.N., NR. 2, BUCUREȘTI 
 
 Școala de acasă a fost o provocare reală atât pentru părinți cât și pentru copii și părinți, însă învățarea 

trebuie să se producă întotdeauna prin inovații. Această schimbare globală este o inovație, o reinventare a 
cadrului didactic prins în rutina zilnică a activităților online și o inovație în viața copilului: Putem învăța 
prin „ochii” unui ecran? Răspunsul la această întrebare este oferit de avantajele și dezavantajele pe care le 
are învățarea online. Avantajele acestui învățământ on-line sunt: 

 explorarea de noi moduri de învățare.  
 metodologia clasică (predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive.  
 distribuirea rapida a materialelor didactice. 
 existenta conținuturilor multimedia (prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fișiere si orice 

fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea) 
 folosirea conținuturilor interactive 
 existența feed-back-ului 
 Dezavantajele acestui pe care le putem întâlni în acest învățământ online sunt legate de următoarele 

situații: 
 dificultăți în utilizarea tehnologiei (tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu 

noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare 
a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de 
motivație). 

 lipsa comunicării reale/ fizice (când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când 
oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în 
exces ne robotizează._ 

 situații limita (în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet sau nu 
își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmplă să piardă o anumită informație care ii era utilă în acel 
moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate.) 

 
 Cadrul didactic trebuie să folosească cât mai multe metode moderne și platforme și aplicații 

educaționale prin care să stârnească interesul copiilor, să se îndepărteze de acele metode tradiționale care 
se pot desfășura exclusiv față în față cu copilul, și să se bazează în proiectarea sa didactică pe o învățare 
prin descoperire.  

 Ca modalități de predare în cadrul unei școli on-line de acasă, platformele și aplicațiile online sunt o 
alternativă potrivită pentru profesorii care au competențe digitale, dar și acces la internet. Însă acestea nu 
sunt alternative pentru toți profesorii, nici pentru toți elevii, deoarece nu toți au acces la internet și la 
tehnologie. Acolo unde există posibilitatea, este recomandată realizarea de cursuri online pentru a nu 
distanța prea mult elevii de procesul de instructiv-educativ. Opțiunile sunt numeroase și accesibile: Skype, 
Zoom, Microsoft Team, Facebook (liveuri), Google Classroom. De asemenea, o opțiune ar fi și înregistrarea 
unor lecții online, la care elevii să aibă acces și după terminarea transmisiunii directe. 

 Fiind un subiect tabu în ultima perioada, s-au putut forma deja atât păreri pro, cât și contra acestui 
învățământ on-line. O parte consideră că acest învățământ este o oportunitate a României de e evolua în 
domeniul educației moderne și de a crea noi limite i standarde pe care profesorii trebuie să le atingă, cum 
ar fi stăpânirea și utilizarea TIC-ului, eficiența comunicării cu părinții și copiii, din spatele ecranului, 
modificarea și structurarea programelor și planificărilor astfel încât învățarea să se producă relaxat, ci nu 
într-un ritm alert. Pe de altă parte, părerile contra susțin că o învățare eficientă se poate produce doar prin 
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contactul direct cu elevii, copii, deoarece doar astfel profesorul poate să-i descopere particularitățile 
individuale și să ghideze învățarea după acestea. De multe ori, aceste păreri contra apar din partea acelor 
cadre didactice care nu au utilizat resurse educaționale on-line și nu pot să desfășoare activitățile la fel de 
bine ca în fața clasei. Lipsa competențelor digitale este un factor important care îi face pe unii profesori să 
nu acorde prea multă importanță și eficiență învățământului on-line. 

 În cele de mai sus am evidențiat avantajele, dezavantajele, părerile pro, dar și contra ale acestui tip 
de învățământ. În final, deoarece dezvoltarea motrică a fost unul dintre domeniile greu de realizat în această 
perioadă de activitate on-line, propun câteva jocuri de mișcare pe care le-am efectuat cu colectivul de copii 
prin intermediul platformelor educaționale și care se pot realiza în cadrul activităților online, atât individual, 
cât și alături de membrii familiei: 

Prinde fluturașul: este nevoie de fluturi din hârtie realizaţi pe moment sau de acasă, nuiele şi o plasă. 
Atât plasa cât şi fluturaşii vor fi prinşi de vârful nuielelor. Conducătorul va ţine nuiaua cu plasa, iar ceilalţi 
jucători vor avea nuielele cu fluturaşii. Cu toţii aleargă, iar conducătorul încearcă să arunce plasa să prindă 
un fluturaş. Fluturaşul prins devine conducător. 

Cercurile: se desenează cercuri pe coli la distanţe apreciabile, în zigzag sau orice alt. Copilul va sări 
dintr-un cerc într-altul. Se stabilește un număr de puncte pentru fiecare săritură corectă. În câte cercuri se 
va sări fără greşeală, atâtea puncte se vor obţine. Dacă se joacă în mai mulți membrii, câştigător este cel 
care acumulează cele mai multe puncte. 

Doboară mărul: Pe o conservă, cutie, sticlă fixaţi un măr. Fiecare membru va avea câte 10 conuri de 
brad (pietre de dimensiuni mai mici, dopuri de plută, beţişoare rupte etc.). Cine doboară mărul câştigă. 

 

1009



 
PREDAREA LIMBII ȘI LITERATURII ROMANE  

ELEVILOR DEFICIENȚI DE AUZ EXCLUSIV DE ACASA 
 

 AUTOR RAFIRA DANIELA,  
PROFESOR LA LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR 3 

  
Trecerea la predarea exclusiv online a fost făcută cu dificultate la început, nu doar la elevii cu 

deficiență de auzi ci, cred eu, la toți elevii. Asta și datorită faptului că orice schimbare în ritmul fiecărui 
copil îl face pe acesta să fie reticent, ba chiar să nege și să se opună la orice este nou. 

 Dar și profesorii au fost în situația de a respinge noile tehnici de predare din mai multe motive: teama 
de ecran, platforme cu care nu sunt familiarizați, timp mai mult petrecut cu elaborarea materialelor, etc. 

 Ușor, ușor, cu toții am început să ne adaptăm noilor condiții de predare-învățare. Ba chiar, uneori 
consider că e mai facil să creezi unele ore de acasă. Chiar și copilul se simte mai bine în mediul familial, 
este mai dezinvolt și chiar mai creativ. 

 Predarea conţinutului la copiii cu deficienţe de auz impune folosirea cu precădere a demonstraţiei 
directă sau mijlocită şi a materialului intuitiv. În ceea ce priveşte explicaţia, aceasta trebuie să fie clară şi 
totodată să permită labiolectura (cititul pe buze), lucru care solicită din partea profesorului o dicţie foarte 
bună, exprimarea rară, accentuarea mişcării buzelor şi o plasare a acestuia care să permită o percepţie 
vizuală bună pentru toţi elevii. 

In ceea ce privește elevul deficient de auz, este necesar să ținem cont de următoarele criterii: 
● trebuie să utilizăm ori de cate ori este posibil diverse modalităţi de ilustrare vizuală a conţinutului 

celor prezentate; 
● trebuie să le acordăm un timp mai îndelungat pentru procesarea informaţiei; 
● trebuie să verificăm permanent cât şi cum s-a înţeles ceea ce a fost transmis;  
● trebuie supravegheaţi şi îndrumaţi îndeaproape. 
● sarcinile trebuie împărţite în etape mici pe care le pot finaliza. 
● trebuie încurajaţi constant; 
● trebuie să le oferim frecvent ocazia de a exersa şi repeta; 
● trebuie să le oferim oportunităţi de a lucra în cooperare, câte doi sau grupuri mici pentru a fi capabili 

să ceara ajutor când au nevoie; 
● cu cât stilul de predare corespunde mai mult stilului de învăţare, o cantitate mai mare de informaţii 

va fi învăţată în aceeaşi perioadă de timp. Ştim că, de exemplu, elevul "vizual" va fi ajutat dacă, în timpul 
lecţiei se foloseşte foarte mult material vizual. Dacă nu ajungem să cunoaştem stilul de învătare al copilului, 
printr-o investigaţie detaliată a tuturor abilităţilor şi dificultăţilor sale, inclusiv a celor cognitive, atunci 
multe din informaţiile prezentate vor fi ineficient învăţate, sau chiar nu vor putea fi asimilate. 

 Creativitatea deficenților de auz se bazează cu deosebire pe vizual și motric, aceștia dovedind deseori 
abilități artistice variate. Ei pot exprima o emoție, o trăire prin desen, prin pantomima care este altceva 
decât limbajul mimico-gestual și pot avea chiar diversitate și performanță, dar la care necesită multă 
imaginație și dăruire din partea profesorului, iar din partea elevului, foarte multă muncă și atenție, mult mai 
multă decât la cei auzitori . 

 În aceste condiții elevilor care nu aud, această învățare online le-a fost extrem de dificilă. Am ales 
de multe ori să mă filmez anterior, să le trimit filmulețul iar mai apoi ei să execute sarcinile de lucru 
filmându-se și ei. 

 Fiind profesor de limba și literatura română la liceul cu elevi deficienți de auz provocarea pentru 
mine în online a fost cu atât mai mare cu cât și la școală este dificil să perceapă vasta literatura, știut fiind 
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faptul că ei au un vocabular extrem de limitat cu multe lacune de gramatică iar textele literare sunt de cele 
mai multe ori greu accesibile iar eu, ca profesor sunt liantul între opera literară și ei. Trebuie explicate foarte 
multe cuvinte, concepte. Datorită faptului că ei nu percep abstractul, profesorul trebuie să-l transpună în 
concret. 

 Spre exemplu însușirea Curentului literar dadaist a avut următorii pași. Am realizat un filmuleț în 
care eu le-am explicat, prin limbaj mimico-gestual pașii pentru crearea unei poezii dadaiste:se ia o revistă 
oarecare sau un ziar, o foarfecă, lipici, o colă albă și un coșuleț. Decupăm din ziar cuvinte disparate. Le 
atrag atenția că trebuie să decupeze verbe, substantive, pronume, prepoziții și conjuncții. Introduc toate 
cuvintele decupate în coșuleț și le amestec bine. Le scot într-o ordine aleatorie și le lipesc pe coala albă.Așa 
a ieșit poezia dadaistă. 

 Apoi și-au realizat și ei propriile poezii. I-am pus după aceea, pe Zoom să le citească, fiecare în parte. 
S-au amuzat copios, dar au înțeles pe cât posibil ce semnifică Dadaismul. Adică, poezia dadaistă 
promovează ideea că putem crea o operă literară lipsită de norme gramaticale, de reguli stricte, dar care 
poate transmite sentimente profunde. 

 Nu pot spune că a fost ușor să ne adaptăm cu toții la școala online, dar nici foarte greu, ținând cont 
de situația fiecărui copil dispus sau nu la schimbare. 
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ȘCOALA DE ACASĂ – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 
ÎNV. RAILEANU MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA PUIESTI, JUD. BUZAU 
 

Ce reprezintă această noțiune- școala de acasă? Pentru noi toți în această perioadă școala de acasă 
este un lucru nou destul de greu de realizat deoarece sistemul nostru de învățământ nu este pregătit pentru 
acest tip de învățare. Nici elevul nu este pregătit pentru acest tip de școală. El era obișnuit cu programul 
școlar clasic. Școala de acasă este o alta metodă de predare și învățare.  

Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat să înveți in afara școlii tradiționale. În 
primul rând, trebuie să ai o programă școlară adaptată pentru acest tip de învățare. În al doilea rând, părinții 
sunt plecați de dimineața până seara la serviciu, nu toți copii dispun de mijloacele necesare desfășurării 
acestor activități având nevoie de sprijin din partea părinților.  

O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având 
astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Pentru a susține activități de învățare la distanță, 
profesorii și elevii folosesc cel mai frecvent aplicații simple pentru comunicare cu clasa și individuală 
(cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger sau chiar apeluri telefonice. Mai sunt utilizate și 
resursele educaționale deschise și conținutul digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, și 
aplicațiile pentru apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, Adservio.  

Dar, cu toate acestea nu toți elevii cu rezultate bune și foarte bune reușesc să parcurgă 
curriculumul de trunchi comun conform planificărilor preexistente. Mult diferit stau lucrurile cu elevii 
cu rezultate slabe, care, întâmpină greutăți în învățare. Printre dificultățile în a realiza activități 
didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, 
pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu 
funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ 
sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina 
lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient 
de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și 
resurselor digitale.Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: 
dificultăți tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, 
instalări de programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul 
insuficient al competențelor digitale, lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, lipsa unui program bine 
structurat, determinând sincope în învățare, lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor, acces 
limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților, nu în ultimul rând lipsa 
conectării la internet a multor familii cu posibilități materiale precare în mod special în mediul rural sau 
chiar lipsa conectării la rețeaua de energie electric, dar și existența în familie a unui singur dispozitiv care 
să ajute elevul să desfășoare aceste activități în condițiile în care în acea familie sunt doi, trei sau poate mai 
mulți frați. 

Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 
redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoș, 
director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași. „Profesorii noștri sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față acestei provocări și să 
compenseze inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate 
didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim despre un compromis și o 

 

1012



încercare de a face tot posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele 
mici.” 

Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de la 
Universitatea din București, relevă punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul abordării 
lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre 
motivația cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, 
autentice, dar și de motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este 
mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. Cadrele 
didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort 
pentru a face lucrurile altfel în această perioadă.” 

 Este destul de complicat pentru un elev să-și însușească anumite teme fără explicațiile de rigoare ale 
unui profesor și durează mai mult timp decât 45 minute să studieze o temă oarecare. În astfel de situații 
chiar înțelege elevul care este diferența dintre materialul prezentat de manualul școlar și cel expus de un 
profesor, mai ales prin faptul că limbajul utilizat la școală este mult mai accesibil pentru elevi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
www.SparkNews.ro 
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„ȘCOALA ALTFEL” ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF.ÎNV. PRIMAR RALEA MIHAELA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N. I. JILINSCHI” VERNEŞTI, JUD BUZĂU 
 
 „Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” –oferă profesorilor ocazia de a-i 

cunoaşte mai bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia şi de a realiza teme transdisciplinare. În acest an 
şcolar experienţa din această săptămâna a fost total diferită de ceea ce se întâmpla până acum.Perioada 
trăită împreună cu elevii a fost unică deoarece activităţile s-au desfăşurat în mediul online.Alături de elvi 
au fost părinţii care i-au îndrumat, după explicaţiile primite prin intermediul aplicaţiei ZOOM şi a altor 
platforme educaţionale utilizate. Astfel cadrele didactice, părinţii şi elevii au format o echipă pentru 
atingerea obiectivelor stabilite pentru această perioada.  

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază de 
videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuit. M-au ajutat să privesc subiectele predate la 
școală dintr-o altă perspectivă. Mai mult, mi-am dat seama că ceea ce la școală se predă în 50 de minute 
pot să învăț individual conspectând lecția mult mai rapid. 

Chiar dacă la început mulţi copii s-au bucurat la auzul veştii că se închid şcolile, pe parcurs şi-au dat 
seama cât de mult le lipsesc colegii şi dascălii. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 
demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu 
profesorul. Este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, 
informală. 
Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace didactice, 
este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în 
instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul 
este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele 
instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 

 În săptămâna aceasta, elevii mei de clasa a IV-a erau extrem de curioși să participe la noile activități. 
Am constat că au fost preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse şi îmbinând utilul cu plăcutul 
activităţile s-au desfășurat frumos. Activitățile despre circulație,, ppt-ul despre protejarea mediului, 
activităţile sportive şi cele gastronomic s-au împletit cu momentele de relaxare în aer liber. Plini de 
entuziasm și bucuroși că au participat la toate activitățile propuse, elevii mei au prezentat, împreună cu 
părinții, produsele finale. Un beneficiu major al acestor activităţi a fost faptul că elevii s-au implicat alături 
de profesori și de părinți în aceste proiecte, parcurgând pas cu pas fiecare etapă. Au învățat să colaboreze, 
să caute soluții, să rezolve împreună unele probleme. În acest fel, au învățat mai bine cum trebuie să-și 
folosească resursele, au dobândit cunoștințe noi despre natură, grădinărit şi gastronomie.  

Pentru elevii din ciclul primar sunt utile experienţele în care interacţionează direct cu informaţia, la 
nivel practic, aplicat, nu doar abstract. . Acum informaţia este disponibilă uşor, provocarea este cum îi 
putem motiva pe copii să o caute, să cerceteze, să se automotiveze. De aceea este mai important să lucrăm 
cu sufletul copiilor decât cu mintea lor, sau cel puţin să avem în vedere şi latura emoţională, intrapersonală, 
pentru că de aici vin în prezent cele mai mari provocări, dar tot aici sunt şi cele mai mari resurse. 

 Săptămâna Școala Altfel în online este o ieşire din rutina de învăţare a sistemului clasic de învăţământ 
şi implică experimentarea unor activităţi, altfel decât cele zilnice de la clasă. Este acel ceva care trezeşte 
motivaţia şi curiozitatea elevilor, dacă activităţile sunt alese pentru a facilita învăţarea şi cunoaşterea. Putem 
face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de stimuli 
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şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca activitatea să 
devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. 

 Tocmai pentru faptul că învățarea se face într-un mod atractiv, sub formă de joc, copiii sunt mult mai 
deschiși față de ideea de învățare, căreia nu-i vor asocia conotații negative. Ba dimpotrivă – cei mici vor 
avea o atitudine pozitivă față de educație dat fiind că în timpul învățării online au parte de experiențe 
plăcute. Astfel, copiii vor dori să prelungească aceste momente sau să le repete mai des decât și-ar dori să 
studieze în mod clasic. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

 PROF.INV.PRIMAR, RANETE ANCA  
 SCOALA GIMNAZIALA COSERENI, JUD.IALOMITA 

 
 ”Scoala altfel ” privita inca de la inceput cu scepticism atat de elevi, parinti cat si de profesori a 

capat tot mai mult teren odata cu trecerea timpului. 
Acest lucru s-a datorat atat modului de desfasurare a activitatilor extrascolare cat si a locurilor 

selectate pentru desfasurarea acestora. 
 Activitatile desfasurate in aceasta perioada au ca scop intarirea relatiei profesor- elev, dezvoltarea 

abilitatilor de viata dar si a abilitatilor practice fara presiunea clopotelului, fara inchistarea in timpul de 
lucru de 45 de minute si fara constrangerea desfasurarii activitatilor in sala de clasa. 

 Atmosfera din ”saptamana altfel” este una speciala. Aceasta saptamana in care se desfasoara 
activitati extrascolare este traita la cote maxime atat de elevi cat si de profesori cu sentimentul castigarii 
unor experiente noi. 

 Anul acesta a fost diferit! Interactiunea fizica, excursiile, socializarea au fost inlocuite de activitatile 
online.In cazul meu si al piticilor mei pot spune ca nu a fost cea mai buna si cea mai agreata 
solutie.Activitatile s-au desfasurat exclusiv in casa, dar si in curte pentru ca piticii mei locuiesc in mediul 
rural. 

 Intr-un ”sondaj” adresat acestora toti mi-au confirmat ca le lipseste ”scoala ....de la scoala...” 
 Sub deviza TOTUL VA FI BINE! Speram sa revenim la scoala ! 
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ȘCOALA ALTFEL - ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR RANTA MARIANA MONICA 

LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CALAN 
 

 ,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.’’ I. Kant 

 
 Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfăşurate la intervale 

scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului de 
viaţă al omenirii. Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în întâmpinarea nevoii 
de schimbare, să o anticipeze, să o dorească. Încă din şcoală elevii trebuie să aibă motivaţia de a se informa 
şi forma în spiritul valorilor pe care societatea le impune la un moment dat. 

 Oricât de bine ar fi instruiţi oamenii şi oricât de creatori s-ar dovedi, apar la un moment dat noi şi 
noi dificultăţi. La acest lucru s-a referit Margaret Mead atunci când a vorbit despre faptul că ,, Nimeni nu 
va trăi în societatea în care s-a născut şi nu va trăi în cea pe care a cunoscut-o ca membru activ al ei.’’ Altfel 
spus, societatea se schimbă de câteva ori în decursul vieţii normale a unui om şi trebuie să facă faţă acestor 
schimbări. 

 Iată-ne ajunși într-o perioadă în care lumea, așa cum o știam, s-a schimbat radical. Ne confruntăm 
cu distanțarea socială, cu schimbări impuse de marile puteri ale lumii. În aceste vremuri și educația este cea 
care are de suferit. Contactul direct, elev-profesor, a fost înlocuit cu ecranul unui laptop sau telefon... 

 Și chiar și așa dacălul nu a renunțat. A căutat continuu metode și mijloace prin care micul școlar să 
facă câte un pas înainte. A intrat în sânul familiei elevului prin intermediul tehnologiei pentru a fi 
acolo...alături de el, să îl încurajeze, să îl sprijine, să îl consoleze, să îi dea aripi să zboare mai departe fără 
frică.  

 În nopțile târzii, dascălul, a căutat neîncetat idei și a găsit tot felul de soluții pentru elevii săi. Astfel, 
împreună, au călătorit virtual prin minunata lume a experimentelor, a creațiilor artistice, a muzeelor, a 
cărților și în multe alte locuri spectaculoase. Cu sprijinul părinților, micii școlari au descoperit secrete 
culinare și ne-au încântat privirea cu finalitatea muncii lor. Au început să-și creeze propriile lor povești, să 
încerce și să experimenteze lucruri noi.  

 Școala Altfel s-a mutat în casa lor: au creat mici laboratoare în care au făcut experimente, au devenit 
mici bucătari descoperind tainele gătitului, au organizat și inventat diferite jocuri. 

 În condițiile când cursurile școlilor sunt întrerupte, din cauza pandemiei de coronavirus, ministerul, 
conducerile școlilor, profesorii fac tot ce este posibil pentru ca elevii să fie ținuți aproape de programa 
școlară, organizând lecții la distanță, pe platforme speciale sau direct cu fiecare elev în unele cazuri. Toate 
acesta pentru a nu întrerupe anul școlar. Pe lângă aceste lecții, sunt școli care și-au propus să respecte tot 
programul, astfel ca elevii să participe la cât mai diverse activități, cum sunt cele din Școala Altfel. 

Temele propuse au fost următoarele: Desenați un curcubeu cu care să colorăm aceste zile, însoțit de 
textul „TOTUL VA FI BINE” și postați-l pe grupul clasei; Faceți un filmuleț amuzant sau educativ și 
postați-l pe grupul clasei; Postați cele mai interesante fotografii surprinse de voi; Filmați-vă în bucătărie 
cum pregătiți ceva bun (voi sau părinții voștri); Urmariți un film pentru copii, o piesă de teatru sau vizitați 
un muzeu virtual, din lista propusă. Au fost introduse și idei venite de la elevi, cum a fost aceea de a citi o 
carte, urmată de un rezumat video al acesteia, care a fost postat. Pentru a-i stimula, cine a participat la mai 
multe provocări, a câștigat un premiu 

 În şcoala de azi, ca şi în şcoala de mâine ,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, 
educatorul trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’. 
( Constantin Narly) 
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 Poze activități: 
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ȘCOALA DE ACASA: PRIETEN SAU DUȘMAN?! 

 
PROF. RAȚIU ORTENSIA-DIANA 

 
"Toată viaţa este şcoală."  Comenius 
 
 2020. Coronavirus. Covid-19. Un an. Cuvinte. Înțelesuri. Păreri. Și vise spulberate pentru mulți elevi! 

O realitate ce nu poate fi contestată!  
 Anul școlar 2020 va rămâne unul cu un gust amar pentru elevi, pentru părinți, pentru dascăli. Făcând 

abstracție de pericolul nevăzut al unei boli contagioase, boala în sine a schimbat oamenii, mentalitățile, 
trăirile. Brusc, elevii au fost puși în fața unui nou tip de învățământ, cel on-line. Bucuria oricărui copil din 
vremurile noastre! Fericirea maximă! Să nu mai meargă la școală, să aibă acces nelimitat la internet, să aibă 
telefonul în mână toată ziua fără restricții! Visul elevului de astăzi s-a împlinit! La prima vedere pare totul 
perfect, dar oare este așa? Programul zilnic al unui elev s-a schimbat: nu mai trebuie să se trezească devreme 
dimineața pentru a merge la școală, își poate face propriul program de învățare, timp nelimitat petrecut cu 
telefonul în mână. Totuși, schimbarea regulilor a dus la o schimbare drastică în viața unui elev. Și nu în 
bine! De exemplu, un elev se lăuda cu faptul că s-a dus la culcare la ora 4 dimineața și s-a trezit la ora 15. 
Copiii au nevoie de un program bine stabilit pentru a se dezvolta armonios din toate punctele de vedere. 
Mesele să fie regulate, programul de odihnă bine stabilit, timpul petrecut cu familia bine organizat. Temele 
au fost făcute haotic, doar ca să fie făcute. Cine a făcut! Pentru că nu toți elevii au acces la internet, nu toți 
au un computer, un laptop ori o tabletă sau au fost nevoiți să împartă telefonul cu frații mai mari ori mai 
mici. Pe de altă parte, se cunosc efectele nocive ale telefonului asupra unui copil, de la sănătatea fizică până 
la cea mentală. Ori, mulți elevi au petrecut în această perioadă mult timp cu telefonul în mână pentru a 
rezolva teme, a participa la lecții on-line, a se întâlni cu prietenii. Și, în cele din urmă, a venit sfârșitul anului 
școlar pentru elevii de clasa a VIII-a. Un final trist, fără premiere, fără festivitate de absolvire, fără bucurie 
și lacrimi amestecate cu zâmbete. Un final de care acești copii își vor aduce aminte cu amărăciune… 

 Într-o altă ordine de idei, și părinții s-au bucurat să fie alături de copiii lor, acasă, pe perioada 
pandemiei. Probabil, unii chiar au fost încântați că pot petrece mai mult timp alături de copii. Unii, sigur, 
au muncit și nu au știut cu cine să îi lase acasă sau nu au avut cum să îi supravegheze. Și, în cele din urmă, 
cu toții au fost nevoiți să se ocupe de programul școlar al elevilor. Câți dintre acești părinți au avut pregătirea 
potrivită, câți au avut tact pedagogic, câți au știut cum să își îndrume proprii copii pentru a nu rămâne cu 
lacune? Greu de răspuns, în condițiile în care părinții au fost bombardați, la propriu, cu tot felul de 
informații, materiale, fișe, grupuri și platforme, proiecte școlare, activități on-line. La acestea s-au adăugat 
responsabilitățile vieții zilnice, frica de îmbolnăvire, măsurile de protecție pentru toți membrii familiei, 
obligațiile de serviciu sau teroarea locului de muncă pierdut. Majoritatea oamenilor au fost obligați să stea 
acasă. A fost o perioadă excelentă pentru a se întări relațiile dintre toți membrii familiei, părinții și copiii 
au avut posibilitatea să petreacă mai mult timp împreună și să se cunoască mai bine, tuturor li s-a oferit 
șansa de a face lucruri frumoase și să rămână cu amintiri de neuitat. Câți au profitat cu adevărat? Am avut 
ocazia să văd imagini cu ceea ce a lucrat pentru școală o elevă de clasa I. Imagini decupate și lipite frumos, 
aranjate ca într-un album. Sigur, meritul este al părinților că au avut această idee interesantă, dar și eleva a 
muncit, a colorat, a scris și a rezolvat cerințele. Categoric, peste ani, atunci când își va aduce aminte de anul 
2020, anul pandemiei, va avea și alte amintiri, mult mai plăcute, legate de părinți. Nu a fost ușor, dar acești 
părinți au reușit să petreacă un timp prețios cu fiica lor și să realizeze ceva de neuitat împreună.  

 Se spune că "omul învață cât trăiește". Este valabil în cazul profesorilor și, mai ales, în timpul acestei 
pandemii. Profesorii au fost obligați să treacă rapid de la învățământul clasic la cel on-line într-un timp 
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foarte scurt. Bâlbele, nesiguranța, incompetența, toate au determinat dascălii să se adapteze rapid la un 
sistem educațional inovator. Și cu succes! Nu a fost ușor, uneori poate că nu s-a vrut sau nu s-a putut, dar 
profesorii au arătat, din nou, că pot face lucruri minunate. Dezinteresul ultimilor ani cu privire la sistemul 
educațional românesc s-a făcut și mai vizibil în această perioadă. Inexistența unei platforme educaționale 
la nivel național cu acces direct și gratuit pentru toți beneficiarii ei (elevi, părinți, profesori) a determinat 
apariția unui număr incredibil de mare de grupuri pe Messenger, Facebook, Google Classroom, Whatsapp 
etc. Profesorii au postat materiale pentru elevi pe toate aceste grupuri, au adaptat o programă stufoasă la 
învățământul on-line, au completat rapoarte de toate felurile, au încercat și au reușit să mențină la un nivel 
ridicat standardele pretinse. A fost ușor? Deloc! Pentru că, după ce a stat în fața ecranului ore în șir și a 
adaptat, căutat, modificat, aranjat, postat materiale didactice, dascălul a fost nevoit să predea on-line. O 
muncă titanică, care a avut urmări benefice pentru elevi: predarea-învățarea a continuat.  

 Ca orice medalie, învățământul on-line are două părți: o parte bună și o parte mai dificilă. Vom vedea 
pe mai departe care sunt urmările acestui sistem nou implementat în învățământul românesc. Și, ceea ce 
este mai important, vom vedea dacă am învățat cu toții ceva din această experiență inedită!  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF INV PRIMAR, RAZVAN MARINELA 
 
Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe 

platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Acesta e primul pas 
pentru a stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu elevii. 

• Pentru ciclul primar: 
o Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau 

cu elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
o Puteți pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care veți organiza 

întâlnirile online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe 
Zoom, de la 10 la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

o Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet 
de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

• În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea 
conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are elevul în grijă 
săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. Puteți comunica și telefonic cu elevii și 
chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătați că vă preocupă starea fiecăruia și că aveți 
în continuare așteptări și sarcini clare. Chiar și așa, vor fi mulți copii care rămân izolați, iar profesorii iau în 
calcul deja organizarea unei școli de vară de recuperare pentru aceștia 

• Pentru ciclurile gimnazial sau liceal: E importantă coordonarea între diriginți și ceilalți 
profesori, cu sprijinul direcțiunii. În ședințe online, puteți planifica activitățile care pot fi susținute 
online în perioada următoare. 

o Cea mai eficientă metodă pentru a avea o planificare care să sincronizeze activitățile 
profesorilor dintr-o școală și pentru a evita numeroasele grupuri de comunicare, ar fi centralizarea 
orarului școlii online într-un folder, pe Google Drive. Acesta poate fi organizat pentru fiecare clasă în 
parte, fiecare având subfolderul ei denumit 5A, 6B etc., iar separat orarul cu toți profesorii și orele 
alocate la fiecare clasă, ținut într-un document excel. 

o La final de săptămână, calendarul fiecărei clase poate fi înnoit de către diriginte pentru 
săptămâna următoare, cu instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, completate de către 
profesorii care își planifică lecțiile online. Calendarul poate fi ținut într-un document Word, pe Google 
Drive, în folderul corespunzător clasei. 

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri 
de resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm pas 
cu pas cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet (cu 
sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste 
sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și 
feedback din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de 
profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 
sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor 
live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, 
Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, 
teme și studiu individual. 
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ȘCOALA DE ACASA- PRO ȘI CONTRA 

 

PROF. INV PREȘC. RITEA ANAMARIA 

GRADINIȚA VOINICEL, TOPLIȚA, HARGHITA 
 

Pandemia de coronavirus a mutat școala acasă și pe internet. În acest context, învățământul românesc 

a avut neșansa de a fi obligat să practice școala online în lunile aprilie- iunie. Nimic deosebit pănă acum, 

având în vedere situația la nivel mondial și faptul că cele mai multe sisteme de învățământ au trecut la 

această formă de predare- învățare.  

Problema apare la faptul că, în România, s- a implementat o școală online cu profesori nepregătiți 

pentru acest tip de învățare, confuzi, cărora li s- a cerut să facă ceea ce nu știu încă să facă, ceva pentru 

care nu au expertiză, nu au fost pregătiți și instruiți.  

Nu poți deveni profesor digital peste noapte, după o carieră la clasa reală, cu situații în care copiii 

socializează nemijlocit, interacționează multiplu, învață, se joacă, râd, se ceartă și se împacă, visează, totul 

sub supravegherea profesorului care le dă siguranță, îi asistă, îi îndrumă, îi veghează și îi ocrotește, le dă 

încredere. Acest lucru nu se întâmplă în cadrul online, chiar dacă cu ajutorul aplicației Zoom, spre exemplu, 

profesorul și educații se văd și se încurajează. Pentru că e vorba de o altă vizibilitate cu totul diferită față 

de cele din școala tradițională. Online- ul este individualist. Camera, tehnica de comunicare actuală pun accent 

doar pe cel ce vorbeşte, răspunde şi profesorul, scoţându- i pe ceilalţi din joc. Dar educaţia nu este doar despre 

informaţie pură, ci şi despre miros, sunet, atingere, reacţie, văz şi un cumul complex de factori pe care poţi să 

îl ai doar într- o comunitate umană multiplă, cu oameni vii lângă tine. Orice cadru didactic ştie că interacțiunea 

non- simbolică, tactilă, dinamică, joacă un rol esențial în dezvoltarea primară a copiilor. Copiii au nevoie 

să se atingă unii pe ceilalți, să se fugărească, să se împingă, să îşi încerce puterile, să se examineze de 

aproape unii pe ceilalți. Asta le insuflă dinamism, energie, îi motivează şi îi pregateşte pentru viață. 

Impunerea respectării regulilor de distanțare socială va avea repercursiuni nefaste asupra copiilor, aceștia 

nu vor mai fi în stare să dezvolte relații interpersonale de lungă durată şi forme sănătoase de ataşament.  

Pe de altă parte, perioada școlii de acasă a fost o perioadă stresantă și pentru părinți. Aceștia au fost 

obligați să rămână acasă din cauza pandemiei și să preia astfel o parte din sarcina și din responsabilitățile 

școlii, au realizat, în majoritatea lor, cât de complexă și de dificilă este munca profesorului. Au realizat că 

învățământul este o activitate complicată și că problema nu era la școală, ci, cel puțin în parte, chiar la ei și 

la copiii lor. Și, mai ales, au realizat că nu sunt pregătiți și nu se pricep să gestioneze această aventură a 

cunoașterii umane numită învățare. 

Nu putem nega, desigur, că există și părți positive ale școlii online. Părinții au putut să își ajute copiii 

să își dezvolte abilități pe care școala nu are capacitatea să o facă: răbdarea de a- și asculta un coleg mai 
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lent, rutina de a- și pregăti cele necesare înaintea orei/ activității, posibilitatea de a observa mai de aproape 

direcțiile de interes ale copiilor, de a fi prezenți în viața lui de școlar. Astfel, părinții au avut privilegiul de 

a observa copilul în întreaga lui splendoare, cunoscându- l la adevărata lui valoare care, așa cum știm cu 

toții, se calculează în răbdare, atenție, reziliență la stres, reușită, organizare, încredere în sine, respect față 

de ceilalți. 

Școala de acasă a fost, fără îndoială, o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, însă, cu bune și cu 

rele, a fost cea mai bună modalitate pentru a ne ține conectați cu școala. Astfel, s- a păstrat un oarecare 

program și o anumită formă de organizare pentru ca revenirea la școala să fie cât mai ușoară. 
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ȘCOALA ON-LINE - PROVOCAREA ANULUI 2020 

 
 AUTORI: PROF. MONICA-ELENA RIZA 

 PROF. HARALAMBIE RIZA 
 
Iată că pandemia de COVID-19, ne-a pus în fața unei situații neașteptate, ne-am trezit că trebuie să 

ținem cursurile on-line.  
Șocul inițial a fost mare. Mulți colegi s-au plâns că nu au posibilități tehnice că să poată să-și 

pregătească lecțiile de acasă, dar cu timpul, fiecare a realizat că școala on-line are avantaje și dezavantaje.  
Avantajele școlii on-line: 
• Poți să devii mult mai bun(ă) în multe domenii din confortul casei tale, oriunde ai fi, la orice oră, având 

acces la cele mai bune informații prin intermediul internetului! 
• Nu mai pierzi timpul cu deplasarea între școală și acasă. 
Dezavantajele școlii on-line: 
• La capitolul software disponibil în școli, România se află spre coada clasamentului OECD: circa 65% 

dintre elevii din medii avantajate învățau în școli unde directorii apreciau că este suficient software disponibil, 
versus 35% în cazul mediilor dezavantajate. 

• Majoritatea părinților din mediul rural sunt plecați la muncă, în străinătate. Bunicii, în grija cărora 
sunt lăsați, nu cunosc tainele internetului. Sunt mulți dintre părinți care intră din străinătate în conferință cu elevii şi 
învățătorii pentru a-i ajuta pe elevi. 

• Nu va crește deloc calitatea intelectuală a elevilor, dimpotrivă, o să ne luptăm cu incompetența pentru 
că nu avem, în primul rând personal didactic format pentru un sistem de genul ăsta. 

• Lipsa interacțiunii elev-profesor (e foarte posibil ca, în timp ce profesorii își prezintă materialele 
pregătite, elevii să facă cu totul altceva) 

• Sunt și familii care nu își permit să plătească un abonament de internet 
• Sunt familii care au câte 2-3 copii și pentru aceste familii a fost o perioadă foarte complicată, mai ales că 

nu există resurse financiare ca să poată să-și achiziționeze 3 laptop-uri. 
• Resursele și activitățile educaționale de tip e-learning sunt întotdeauna sau ar trebui să fie 

complementare celor directe, prevăzute în programele școlare și planurile de învățământ, prin urmare ele nu pot 
substitui în întregime toată gama de activități formale și non-formale care se pot efectua pe trepte și categorii diferite 
de învățământ. 

Evident vocile părinților s-au făcut și ele auzite: ba că nu se face nimic, ba că se face prea mult. 
Concluzia noastră: se poate desfășura activitate on-line. Elevii trebuie să se obișnuiască cu acest tip 

de activitate, părinții trebuie să accepte că se poate desfășura școală și asa, iar noi profesorii trebuie să ne 
mobilizăm pentru a crea lecții atractive. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
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ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. ROBULEȚ GEORGICA 

 GRADINIȚA CU P.P. ”ȚARA COPILARIEI”, CALARAȘI 
 
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR ,, SCOALA ALTFEL” 25-29 mai, 2020 
Gradinita cu Program Prelungit ”Țara Copilăriei”, Călărași 
 
 Dacă în anii precedenți mergeam în excursii, vizite, picnick-uri, etc, de data aceasta am încercat să 

le dăm copiilor posibilitatea să facă lucruri plăcute, interesante în care să fie implicați și părinții lor, acasă.  
 Obiectivele generale urmarite in aceasta perioada, când școlile au fost închise iar copiii au învățat 

de acasă a fost o mare provocare pentru toți. 
• Implicarea tuturor în activitati care să corespundă intereselor și preocupărilor acestora în contexte 

nonformale.  
• Punerea în valoare a talentelor și capacităților acestora în diferite domenii. 
 
25-29 MAI 2020 
SĂPTĂMÂNA ACEASTA VOM REALIZA ACTIVITĂȚILE 
ALTFEL. 
LUNI-25 MAI 2020 
"NATURA VĂZUTĂ PRIN OCHI DE COPIL" 
"COPIII DESCOPERĂ TOTUL ÎN NIMIC" 
REALIZAȚI OBIECTE DIN NIMICURI GĂSITE ÎN NATURĂ. ( CRENGI, FRUNZE, PIETRE, 

FLORI, RĂDĂCINI, ) SAU "DESENAȚI" PE ASFALT \ PARCHET FOLOSIND OBIECTE DIN 
NATURĂ. 

FOTOFRAFIAȚI ȘI TRIMITEȚI POZE PE GRUP. 
MARȚI-26 MAI 2020 
"PRĂJITURA SAU GUSTAREA PREFERATĂ" 
REALIZAȚI ÎMPREUNĂ CU COPIII O PRAJITURĂ CARE LE PLACE SAU O GUSTARE 

DELICIOASĂ ȘI SĂNĂTOASĂ. 
TRIMITEȚI O FOTOGRAFIE CU PRĂJITURA SAU GUSTAREA REALIZATĂ. 
MIERCURI-27 MAI 2020 
"ACTIVITATEA PREFERATĂ A COPILULUI" 
ALEGETI ORICE ACTIVITATE PREFERATĂ DE COPIL (CONSTRUCȚII,, DESEN, PICTURĂ, 

JOC ÎN AER LIBER, ACTIVITATE GOSPODĂREASCĂ, MODELAJ, ACTIVITATE ECOLOGICĂ 
ETC),  

FACEȚI O FOTOGRAFIE\ FILMULEȚ ȘI TRIMITEȚI PE GRUP. 
JOI-28 MAI 2020 
"COPIII AU TALENT"  
REALIZAȚI O COREGRAFIE PE O MELODIE CUNOSCUTĂ ȘI PREFERATĂ DE COPIL. 
POSTAȚI UN MIC FILMULEȚ PE GRUP. 
VINERI- 29 MAI 2020 
REALIZAȚI URMĂTORUL JOC DISTRACTIV 
 
Părinții s-au implicat efectiv și afectiv în toate activitîțile propuse, au realizat împreună prăjituri, 

desrturi gustoase și sănătoase, gustări, au dansat alîturi de copii și rezultatele au fost dintre cele mai 
spectaculoase.  

 Obiectivele au fost atinse chiar dacă activitățile nu s-au mai desfășurat în sau în afara grădiniței. S-
au adaptat condițiilor pandemiei și toți au fost fericiți. 
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 CUM INVAȚA COPIII LA ȘCOALA IN LUME 

 
PROF. RODICA VESA 

COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 
 
Sistemul de învățământ pentru copii este organizat diferit în fiecare țara în parte. În timp ce in unele 

țări, sistemul educațional axat pe stimularea creativității elevilor si pe formarea acestora in specialiști, in 
alte colturi de pe glob, cadrele didactice se străduiesc să stimuleze și încurajeze copiii să-și descopere 
propriile pasiuni și să găsească resurse proprii pentru a se autoeduca și a se descurca mai bine la școală. 

Finlanda 
Sistemul de învățământ din Finlanda este considerat cel mai bun și evoluat din întreaga lume, scoțând 

pe bandă rulanta absolvenți și profesioniști de calibru, cu cariere spectaculoase în întreaga lume. Sistemul 
educațional finlandez are la baza câteva principii tradiționale de bază, de la care nu se abate și care-l face 
să rămână, de foarte mult timp, unul dintre cele mai performante sisteme de învățământ din lume. 

Cu toate acestea, finlandezii nu urmăresc să devină o "fabrică de produs genii". Scopul lor este sa 
crească căt pot de mult nivelul general mediu de învățare al elevilor, tratând copiii ca pe niște copii, nu ca 
pe niște produse școlare sau performeri in devenire. 

Fiecare copil are șanse egale in școlile finlandeze, intrucât nu se fac diferențe sau discriminări in 
funcție de factori precum statut social, rasa sau regiune. Copiii finlandezi sunt încurajați de mici să fie 
independenți și să se descurce pe propriile puteri, iar principalele materii pe care pun accentul sunt limba 
maternă, matematica si engleza. 

Acestea sunt considerate materii de baza pentru formarea intelectuală viitoare a copiilor. În rest, 
celelalte materii sunt similare cu cele din alte părți ale lumii. Spre deosebire de alte sisteme de învățământ, 
in cel finlandez, orele de clasă sunt scurte, dar foarte concentrate și bazate pe participarea activă a elevilor. 

Nu se pune accentul pe predarea teoretică, ci pe implicarea copiilor in procesul pedagogic, 
considerându-se ca acesta este cel mai eficient mod prin care copiii reușesc sa înteleagă și rețină eficient 
noțiunile care le sunt predate. 

Deși orele sunt mai scurte și mai intense, copiii finlandezi au mai multe teme pentru acasă decat alți 
elevi. Deși sunt numeroase, elevii din școala finlandeză nu se plâng iș le tratează cu foarte mare seriozitate. 
Nerealizarea temelor și copiatul la examene sunt văzute ca fiind acte blamabile si rușinoase, nu doar de 
către profesori, ci și de colegii de clasă. 

Copiii finlandezi au un respect crescut față de profesori și de tot ce presupune școala. 
Japonia 
Învățământul japonez este un alt sistem educațional evoluat și performant. Daca in Finlanda, 

explicația succesului sistemului educațional este pusa pe seama investițiilor financiare colosale, in Japonia, 
bugetul alocat acestei ramuri este foarte modest, dar cu toate acestea, deține unul dintre cele mai de succes 
modele de învățământ din lume. 

Cheia succesului învățâmântului din Țara Soarelui Răsare este, înainte de orice, respectul copiilor 
față de școala si al profesorilor fata de catedra. Profesorii au datoria, dincolo de a le preda copiilor noțiuni 
elementare de studiu, de a-i transforma in cetățeni model ai țării. 

Aceștia sunt direct responsabili de modul in care activează copiii in societate. Copiii japonezi invață, 
prin modul in care este structurat sistemul educațional, sa fie responsabili si harnici. Sunt implicați constant 
in activităti extracurriculare cu rol important in deprinderea bunelor maniere și in formarea unor aptitudini 
esențiale la maturitate. 
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Fac curățenie in școala, servesc la mese si spală vase. Copiii încep școala la vârsta de 6 ani, iar primele 
9 clase sunt obligatorii. 

Anglia (Marea Britanie) 
Sistemul de învățământ din Anglia este foarte diferit de cel din Romania sau din alte țări ale lumii. 

Este un sistem unic, in care educația copilului ia naștere încă din gradinița, care începe de la vărsta de 3 
luni și ține până la 5 ani. 

Abia de la 5 ani in sus, copilul intra in sistemul de învățământ primar gratuit, care tine pana la 11 ani. 
De la aceasta vârsta, intra în școala secundară, care se termina la 18 ani. 

În școala britanică, copilul nu este forțat să învețe materiile, ci încurajat sa le iubească si sa se apropie 
sufletește de ele. Învățământul englezesc pune accentul pe stimularea creativității la copii și pe dezvoltarea 
pasiunilor individuale ale acestora. 

Din acest motiv, copiii sunt încurajați să-și aleagă materiile preferate și sa le aprofundeze. Programa 
școlară a elevilor britanici este foarte bine organizată și se concentrează, in mare, pe materiile pe care copiii 
unei clase le bifează ca fiind de interes pentru ei. 

Clasele nu sunt mai mari de 15 elevi, acest lucru permițând profesorilor să dedice suficient timp si 
atenție fiecărui elev in parte. Cadrele didactice britanice încurajează insă lucrul in echipa, din care copiii au 
posibilitatea de a extrage și învață o mulțime de aptitudini si lecții importante de viață. 

Principiul pe care se bazează sistemul educațional englezesc este acela de a forma viitori specialiști, 
pasionați de ceea ce fac, si nu "vânători de diplome". 

Franța 
Învățământul primar in Franța începe de la vârsta de 6 ani, însă bazele educației copiilor sunt puse 

încă din creșă sau grădiniță, care are rol crucial in punerea bazelor pentru scris, citit si alte aptitudini 
esențiale la școală. 

In primele clase, copii au doar cate 2 profesori desemnați la fiecare clasa, care le predau la toate 
materiile din programa școlară, lucru deloc apreciat de specialiști, dar care da rezultate pentru ei. 

Educația copiilor in Franța este un sistem centralizat foarte bine organizat și structurat. Școlarizarea 
este gratuita intre 6 si 16 ani, iar ultimii doi ani de învățământ sunt opționali, dar obligatorii pentru cei care 
vor sa dea Bacul si sa urmeze o facultate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
1. https://www.copilul.ro/comunicare-copii/educarea-copiilor 
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ACTIVITĂȚILE DE TIP OUTDOOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 ROGOZEA ADINA 

 
 „Exista mai mult in tine decat crezi!”, era motto-ul dupa care se ghida Kurt Hahn, fondatorul primei 

scoli de Educatie Experientiala Outdoor – Outward Bound – in 1941  
Educaţia outdoor este o formă de educaţie care se bazează pe învățarea în aer liber. Realizând o sinteză 

a lucrărilor şi studiilor de specialitate, am identificat câteva caracteristici cheie ale acestui tip de educaţie:  
- oferă posibilitatea contactului direct cu natura în acelaşi timp fiind şi o modalitate extrem de benefică 

pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu;  
- reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare – în cadrul unui mediu relexant, liber, procesul 

de educare devine puternic şi de natură să schimbe comportamente sociale; - facilitează procesul de învăţare 
al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens – unii elevi care au un nivel scăzut de performanţă şcolară 
pot deveni mai motivaţi; - dezvoltă spiritul de echipă; - oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, 
mentale ce asigură bunăstarea elevului. Educatia Outdoor se adreseaza tuturor celor trei nivele de invatare: 
nivelul acumularilor de cunostinte (Cognitiv), nivelul deprinderilor fizice (Motric) si cel al individualizarii 
unor trasaturi de comportament (Afectiv). In functie de activitatile alese, obiectivele unui program de 
Educatie Outdoor pot face parte din oricare aceste trei categorii. Astfel, elevii pot invata mai multe lucruri 
despre: 

- mediul inconjurator in care ne desfasuram activitatea, relatiile dintre componentele acestuia si cum 
pot sa-si aduca aportul la protectia lui; 

- propria persoana, propriile limite si cum le pot depasi; 
- comunicarea si colaborarea eficace in cadrul unui grup; Voi enumera câteva exemple practice de 

activităţi care se pot desfăşura în aer liber: 1.Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) - punerea în scenă a 
unei poveşti (Scufiţa Roşie sau Capra cu trei iezi), după ce în prealabil a fost citită. Se poate solicita 
preşcolarilor să schimbe firul poveşti (pentru a evita haosul şi dezorganizarea, copiii sunt anunţaţi cu o zi 
înainte); - începerea unei poveşti alegând un obiect din natură (un copac, o floare, etc.) – Poveştile 
copacilor: aşezaţi grupuri mai mici de copii lângă un copac. Ce sunete se aud? De unde vin? Dacă copacul 
ar vorbi, ce poveste ar spune? Există o varietate de activităţi ce pot fi derulate în aer liber în cadrul cărora 
copiii îşi pot dezvolta imaginaţia, creativitatea, limbajul şi exprimarea. 2.Domeniul Ştiinţe (DŞ)- Activităţi 
matematice: - adunaţi o grămadă de pietre din care educatorul şi fiecare copil îşi vor alege câte una, 
comparându-le (cine are piatra cea mai mare/mică); - să adune cât mai multe frunze, să le sorteze după 
culoare, formă, mărime; Cunoaşterea mediului se pliază cu activităţile ecologice. Totul porneşte de la 
deprinderile simple: hârtiile, ambalajele nu se aruncă la întâmplare ci se depozitează ordonat în containere 
speciale. Spaţiile verzi cu flori şi copaci trebuie curăţate, puneţi accent pe condiţiile optime de dezvoltare 
a unei plante; 3.Domeniul Estetic şi Creativ (DEC)- Educaţia plastică - oferă posibilitatea manifestării 
depline a creativităţii şi sensibilităţii copilului. Desenele, colajele, afişele cu mesaj ecologic constituie o 
îmbinare a esteticului cu informaţia ştiinţifică. Prin aceste activităţi, capătă valoare artistică unele obiecte 
realizate din materiale refolosibile.- Educaţie muzicală - organizaţi concursuri muzicale în aer liber sau 
mergeţi cu copiii la un concert, în acest fel se pot descoperi elevi cu talent care pot urma o carieră în acest 
domeniu. 4.Domeniul Om şi Societate (DOS) - creaţi un spaţiu de reflecţie în aer liber, lansaţi discuţii despre 
frumuseţe utilizând elemente din natură: o frunză, o floare etc.; - identificaţi o faptă bună făcută de un copil, 
încurajaţi-i să discute despre ea – de ce e important să faci bine celor din jurul nostru? 5.Domeniul 
Psihomotric(DPM) - există o varietate de activităţi sportive, diferite exerciţii, toate acestea contribuind la 
dezvoltarea fizică şi psihică a copilului într-un mod armonios. Acest domeniu se pliază cel mai bine cu 
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acest concept de educaţie outdoor. Unde altundeva poţi desfăşura activitatea de educaţie fizică mai frumos 
decât în aer liber. Ar trebui să se considere educaţia outdoor ca parte semnificativă în sistemul de 
învăţământ, ca un întreg şir de oportunităţi de învăţare. Învăţământul preşcolar poate fi considerat precursor 
al educaţiei outdoor, având în vedere că activităţi formale, informale şi nonformale se desfăşoară în afara 
grădiniţei dintotdeauna. Excursiile, plimbările în aer liber, vizitele la muzee au fost mereu prilej de 
transmitere către copii de informaţii, priceperi şi deprinderi, niciodată nefiind organizate doar de dragul de 
a fi organizate. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
ROMAN ANDREEA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI DRAGAN”, BACAU 
 
 Trăim o perioadă dificilă, o perioadă în care pandemia de coronavirus ne-a schimbat viața, ne-a făcut 

să trăim și să trecem prin diferite stări: de la teama de îmbolnăvire, anxietatea în legătură cu viitorul, până 
la speranța că vom trece cu bine peste această pandemie și încrederea în forțele proprii.  

 Și sistemul de educație a fost afectat: de câteva luni s-a trecut la învățământul la distanță, în mediul 
online, fiind mai aproape de nevoile elevilor. Chiar dacă școlile au fost închise, procesul educațional a 
continuat. Forma de interacțiune și durata programelor educaționale au fost adaptate mediului online, prin 
programe specifice. În continuare muncim pentru a adapta programa școlară la mediul virtual, dar și pentru 
a ne dezvolta abilitățile pentru folosirea diverselor aplicații digitale. 

 Mulți părinți sunt mulțumiți de modul în care școala noastră s-a adaptat la mediul online. Unii nu 
sunt mulțumiți de această formă de învățământ la distanță. A fost și este o perioadă foarte grea, mai ales 
prin faptul că mulți dintre noi suntem și părinți și trebuie să ne adaptăm: să fim apți profesional, profesori 
asistenți, dar și părinți atenți la copiii care depind de noi. 

 În ceea ce mă privește, am fost dirigintă la o clasă de gimnaziu, din mediul urban. Am ținut legătura 
și am avut un dialog constant cu părinții. Am încercat să ne adaptăm programelor în funcție de așteptările 
lor, acolo unde s-a putut. 

 În primă fază, am ținut legătura pe grupuri formate pe Messenger și Whatsapp. Părinții au fost 
deschiși și au încercat să răspundă întotdeauna afirmativ solicitărilor noastre. Sunt și familii mai numeroase, 
cu mulți copii și nu dispun de calculatoare sau laptopuri, ci doar de telefoane mobile. Din păcate, nu toți 
copiii dețin un telefon, pentru a putea fi prezent la orele susținute, însă sunt ajutați de frați mai mari și 
încearcă, pe cât posibil, să țină pasul cerințelor. De asemenea, sunt familii care stau în zone fără acces la 
internet. Din această cauză, este foarte greu să luăm/ ținem legătura cu unii dintre ei. 

 Am luat legătura cu fiecare familie în parte. Unii doreau să-și implice copiii în activitățile 
educaționale cât mai mult, pentru ca ei să poată munci și să aibă grijă de alții mai mici; alți părinți au 
solicitat materiale pentru a lucra cu elevii; alții au avut nevoie de consultații.  

 Școala noastră a activat o platformă, Kinderpedia, pentru a îmbunătăți comunicarea cu elevii. Aici 
au fost adăugați toți elevii și toate cadrele didactice care predau în instituție. Au urmat câteva zile de 
acomodare cu această platformă, timp în care am trimis invitații elevilor pentru a se înscrie. Nu toți au reușit 
să intre, deoarece nu au telefoane performante, care să le permită instalarea aplicației și accesarea 
platformei. De aceea, lucrăm, în continuare, în paralel, și pe grupurile formate, dar și pe platformă. 
Adăugăm materiale și resurse constant pentru elevi, la care să poată apela oricând au nevoie de timp.  

 Este adevărat că în mediul virtual lipsește efortul creat de apropierea din spațiul fizic dintre elevi și 
profesor, însă am observat faptul că elevii devin mai independenți în învățare și mai responsabili cu temele 
și cu sarcinile de lucru.  

 Sunt și puncte tari ale relației școală- familie în această perioadă, dar și puncte slabe. 
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Puncte tari Puncte slabe 
- copiii pot să petreacă timp de calitate cu părinții, 
pot construi experiențe și amintiri împreună; 
- pot învăța de oriunde s-ar afla;  
- dobândirea unor noi competențe în IT; 
- statul intervine pentru a ajuta copiii care, din 
motive sociale, nu au acces la mediul online;  
- dezvoltarea deprinderilor de a lucra online și la 
copiii care nu au aceste deprinderi; 
- rămâne soluția salvatoare pentru toate epidemiile, 
pandemiile sau alte situații asemănătoare care nu 
permit deplasarea la școală. 

- nu toți copiii sunt pregătiți pentru acest studiu, nu 
au tablete, smartphone sau internet; 
- nu toți au lucrat în mediul online și nu au 
deprinderile necesare; 
- există diferențe mari între unii copii care se 
descurcă excelent pe internet și alți copii 
inteligenți, dar care nu au avut aceste posibilități de 
a naviga în mediul online. 

 
 Concluzii:  
 Învățatul online este o metodă tranzitorie, care poate fi eficientă dacă există programe online bine 

definite și în programa școlară. Nu am fost pregătiți pentru acest mod de predare- învățare și, din acest 
motiv, este un exercițiu pentru noi. Situația actuală ne-a obligat pe toți să ne adaptăm, în mare viteză. 

 Un lucru este clar: pandemia ne-a obligat să digitalizăm procesul educațional și să conștientizăm 
faptul că tehnologia nu este doar o soluție de criză, este un pas înainte. Este absolut necesară introducerea 
orelor de IT în clasele I- VIII, pentru formarea deprinderilor tuturor copiilor în a lucra pe tablete, 
smartphone, laptop sau calculator, astfel încât ,,Școala online’’ să poată fi aplicată oricând sunt și situații 
locale, în care nu ne putem prezenta la școală, cum sunt inundațiile, înzăpezirile, temperaturile extreme etc. 
Digitalizarea va oferi șansa la educație neîntreruptă și elevilor care nu pot ajunge fizic la școală, la ore.  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. ROȘ MIHAELA 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CLUJ-NAPOCA 
 
În primul rând, să pornim de la realitate. Sistemul educațional din România este unul cu mari 

probleme, pornind de la dotări, clădiri improprii, care nu îndeplinesc normele legale, și terminând cu aria 
curriculară, care este supraîncărcată. Putem aminti și de condiția profesorului, care este prost plătit și 
nemotivat, și procentul mare de suplinitori angajați în sistem, care sunt, în general, foarte slab pregătiți. 
Alte aspecte demne de luat în seamă ar fi violența din școli, accesul facil la droguri și alcool, tentația de-a 
adera unor găști, sau scindarea socială în bogați și săraci, care accentuează diferențele dintre elevi și 
alimentează la unii o stimă de sine joasă. Evident, acestea sunt doar câteva elemente și, trebuie să 
recunoaștem, mass media le expune zilnic. 

În aceste condiții, după modelul unor țări din Europa, unde s-a trecut legal și la această formă de 
învățământ, unele familii din România aleg deja să-și retragă copiii din sistem, ca să-i protejeze. Sunt sigură 
că nu există altă motivație mai puternică decât aceasta, și îi înțeleg. În acest moment, nu cred că în România 
există un cadru legal bine definit în acest sens. Nu cred că se cunosc consecințele unei astfel de decizii, 
bune sau rele, și nu cred că poate fi mai mult decât un experiment. Aș putea să spun că este prea devreme 
pentru România, însă, atât timp cât evoluția are la bază tocmai îndrăzneala unora de a încerca ceva nou, o 
să mă abțin de la orice comentariu de acest gen. 

Ca profesor pot spune că sunt și avantaje și dezavantaje. În primul rând, dacă acest sistem home 
scooling nu este compensat cu alte activități pe care copilul să le facă în grup, împreună cu cei de vârsta 
lui, vor fi consecințe. Vorbesc despre izolare, un sentiment acut de excludere din societate, probleme de 
relaționare și de imagine de sine. Astfel de realități paralele ermetice sunt greu reparabile în terapie, pentru 
că este dificil să recreezi un scenariu de viață astfel încât „să recuperezi” ceva ce nu există în amintirile 
unui copil. Adică bucuria de-a fi într-un grup, împreună cu cei de vârsta ta, de-a te juca, pentru că jocul este 
o formă de pregătire pentru diverse situații de viață, de-a te întrece cu ei, de-a învăța să câștigi și să pierzi, 
de-a fi compasiv, asertiv, empatic, de-a fi recunoscut, apreciat, recompensat, confirmat, sau de-a învăța și 
exersa postura de lider, de exemplu. Evident, discuția este mult mai amplă, dar acestea sunt efectele 
principale. La începutul vieții, oamenii au o nevoie acută de oglinzi, ca să se vadă și să se înțeleagă. Pentru 
cei mai mulți, școala devine, uneori, sau de cele mai multe ori, mediu reparativ pentru traumele căpătate în 
copilărie, într-un mediu familial ostil sau neadecvat. Sunt sigură că părinții care aleg să-și scoată copiii 
din sistem se gândesc la siguranța lor și la o calitate mai bună a metodelor de învățare. 

O să spun și despre avantaje, însă cu acest amendament: dacă sistemul homeschooling este compensat 
cu alte activități pe care copilul le practică în grup, fie că vorbim despre sport sau alt tip de preocupări 
extrașcolare. Sunt sigură că părinții care aleg să-și scoată copiii din sistem se gândesc la siguranța lor și la 
o calitate mai bună a metodelor de învățare. Ba chiar și la volumul informației pe care aceștia consideră că 
trebuie să-l asimileze copilul. Aceste lucruri trebuie îmbunătățite oricum în sistemul de învățământ 
românesc, dar o să mai dureze. Există, oricum, învățământul privat, care oferă o alternativă. 

O să povestesc pe scurt o întâmplare adevărată și foarte haioasă. La clasa pregătitoare, o învățătoare 
striga catalogul pronunțând numele și prenumele copiilor. Apoi îi întreba: „Ție cum îți spune mama acasă?”. 
Și fiecare răspundea: Cristi, Claudia, Ionuț, Flavius, Alina etc. La un moment dat, venindu-i rândul, unul 
dintre copii răspunde serios: „Motănel”. Învățătoarea zâmbește, apoi reia întrebarea: „Cum te strigă, 
puiule?”. Iritat, copilul răspunde din nou, apăsând pe cuvânt: „Motănel!”. Concluzia o puteți trage 
singuri...“. 
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Din păcate, în cadrul unei emisiuni televizate, ministrul educaţiei, a declarat că legislaţia este neclară 
în privinţa sistemului de homeschooling și a spus că pot apărea probleme legate de înscrierea la liceu sau 
facultate, din cauza cursurilor care nu pot fi echivalate și a lipsei unei diplome recunoscute. “Nu ştiu foarte 
bine cum funcţionează acest sistem în România. Ştiu că a început mai demult. Cu siguranţă că există şi 
aspecte pozitive, dar există şi riscuri pe care ţi le asumi ca părinte. Aspectele pozitive sunt, aş zice, evidente, 
pentru că există o anumită libertate de a alege subiectele, educatorii pe care vrei să îi ai, cu cine anume faci 
anumite activităţi care sunt foarte agreate de copilul tău. Riscul este că atâta timp cât în România nu există 
o legislaţie clară care să îţi definească o rută de trecere din homeschooling în sistemul public formal de 
şcoală, care sunt condiţiile de a accede din homeschooling în gimnaziu, liceu, universitate, poţi să fii în 
situaţia ca, odată ce ai terminat patru sau opt clase în sistemul şcolarizare acasă să nu poţi să te întorci în 
sistemul public. Să ai dificultăţi pentru că nu ai o diplomă care e acreditată, un număr de credite, ore”, a 
explicat ministrul educaţiei, la Digi 24. 

 Câtă vreme mulţi părinţi de astăzi au frustrări de şcolari fricoşi de ieri şi încă manifestă simptomul 
capului plecat (a se vedea reacţiile jenante ale multora dintre ei la şedinţele cu părinţii, de a se aşeza în 
ultima bancă, teama de a deschide gura, suspiciunea că sugestiile sau comentariile lor se vor răsfrânge 
răzbunător pe copii), nu-i de mirare că generaţia actuală a evadat în spaţiul virtual şi şi-a găsit bucurie în 
salturile şi vieţile artificiale de la un nivel la altul, al jocurilor online, ignorând şcoala aproape totalmente, 
după orele de curs. 

La intersecţia acestor două lumi părinţi-dascăli, care până de curând erau parcă tabere adverse ȋntr-
un război din care singurele victime sigure erau copiii, presiunile urgente şi inerente ale lumii actuale abia 
ȋi aşteaptau pentru a-i devora pe ȋndelete. Acum au ȋnţeles şi o parte dintre părinţi că aceşti copii nu-şi vor 
putea face un viitor dacă nu ştiu să se conecteze rapid la informaţii, să gândească transdisciplinar, să înveţe 
singuri, să se readapteze permanent la schimbare, să caute soluţii ingenioase, să comunice eficient. Că vor 
fi o generaţie care va supravieţui strict din calitatea ideilor pe care le dezvoltă şi mai ales din creativitatea 
lor. Că fără stimuli culturali şi artistici, fără elemente „şocante”, de bucurie a descoperirii sau fără încrederea 
de a-şi asuma riscuri şi a greşi constructiv nu au cum să ȋi pregătească pentru viaţă.  

Totodată să nu uităm că unii părinţii, că le convine sau nu, tot în această perioadă, au conştientizat că 
sunt singurii care pot exercita control şi modifica echilibrul de forţe. Că ei sunt singura zonă activă, cu 
adevărat decizională şi capabilă să intuiască toate curentele viitorului pentru copilul lor. Abia acum au 
descoperit acei părinţi că toate acestea erau şi sunt scopurile şi ţelurile la care aspirau şi aspiră cadrele 
didactice, pentru copiii lor. Mai bine mai târziu, decât niciodată!  

Tot ȋn această perioadă, au conştientizat şi alte categorii sociale, nu doar părinţii, că tot cadrele 
didactice sunt cele care, prin munca lor netrâmbiţată şi insuficient luminată de reflectoarele societăţii, 
pregătesc, printre alte categorii, şi viitoarele cadre medicale ale tării. Aşadar, „să dăm Cezarului ce-i al 
Cezarului”, iar o parte din el şi cadrelor didactice, fiindcă o merită cu prisosinţă! 

Să fii părinte în această perioadă înseamnă să faci față nu numai unor schimbări fără precedent 
- noi toți suntem mai conștienți de nevoia noastră de a fi în siguranță, de a ne proteja familiile și 
prietenii - dar și să gestionezi altfel activitățile de zi cu zi, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri. 
Toate în același timp. În realitatea distanțării sociale, școala s-a mutat, pentru mulți, online. Ca 
părinte, mă confrunt cu această realitate în fiecare zi. Ca fost profesor, nu pot decât să-mi imaginez 
provocările la care trebuie să răspundă toți cei care educă și formează. 
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 PROGRAMUL SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL  

 
 CLASA I C 

 30 MARTIE – 3 APRILIE 2020 
 PROF. ÎNV. PRIMAR ROȘCA MIHAELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU CEUȘIANU”, REGHIN 
 

 
DATA TIPUL ACTIVITĂȚII 
LUNI, 30 martie Citim povești! Lecturi în familie: ,,Țapul și șarpele”, ,,Recenka 

și ouăle de Paște”, ,,Legenda ciocârliei” 
MARȚI, 31 martie  ,,Sunt curios!” De ce este cerul albastru? De ce sunt norii albi? 

De ce plouă?... 
MIERCURI, 1 aprilie Cum ne petrecem timpul în familie? Realizează arborele 

genealogic (părinți, bunici, străbunici…). Trimite poze pe 
grupul albinuțelor cu arborele genealogic realizat de tine! 

JOI, 2 aprilie  ,,Bucătarul iscusit!” Împreună cu familia gătește mâncarea 
preferată sau un desert…! Poate ne trimiți și rețeta! 

VINERI, 3 aprilie  ,,Ne jucăm împreună…în familie! Fă sport pe muzică, joacă-te! 
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 ȘCOALA ONLINE, SCENA PERFECTA PENTRU A PREDA ȘI A PRELUA 

 
 PROF. VALERIA ROȘCA, 

COLEGIUL GHEORGHE TATARESCU, ROVINARI, GORJ 
 
 Un virus închide școlile. Sălile de clasă cu tabla, creta și buretele, cu catedra, cu băncile, rămân toate 

în urmă. Cataloage, portofolii, procese-verbale, proiecte, toate documentele se pun în cui. Și se închid. Nu 
se știe câtă vreme. Rămân în urmă orele clasice în care tu, profesorul, aveai de propus un subiect, un 
scenariu, o temă, un proiect chiar dacă de multe ori, mai ales la ultimile ore, găseai copii obosiți, prăbușiți 
aproape peste bănci. Trebuia să-i iei de acolo de la nivelul zero al energiei, să-i duci cu tine printr-un joc, 
o glumă, un zâmbet, o încurajare. Uneori ei te preluau cu un ” ce faceți, doamna ?!” Se întâmpla să-i găsești, 
mai ales clasele de-a noua profesională, agitați, alergându-se, agitându-se ca pentru a scăpa de un strat de 
neliniște. Dar acolo era viață ! Era interacțiune, era schimb. De multe ori, epuizant, ca-ntr-o ciocnire a 
civilizațiilor. Care pe care. Trebuia să-ți ticluiești planuri de abordare, strategii, și nu din cele teoretice, ci 
dintre cele mai concrete vizând tonalitatea vocii, atitudinea, tipul activității, ca s-o scoți la capăt cu niște 
copii convinși că lor școala nu le folosește la nimic. Dar erau și ceilalți copii, receptivi, gata să te urmeze 
în itinerariul pe care li-l propuneai, copii spectaculoși, uimitori, proaspeți, mereu surprinzători care aruncau 
spre catedră cu bulgări de tinerețe din care erai invitat să te înfrupți pe săturate. 

 Școala clasică se închide și se deschide alta, online. Între tine și copii se interpun instrumente. 
Distanța fizică e dublată de una metodologică. Informațiile zburau dintr-o parte în alta, energiile nu prea. 
Sigur că o lucrare a unui copil e impregnată de energia lui, dar copilul lipsește. Copilul e poate pe ecran, 
dar acel ecran e împărțit cu alții. Ecranul oprește ceva, pierde ceva din vitalitate, din spontaneitate.  

 Avem platforma. Urcăm acolo teste, lecții, video-uri, fișe, link-uri utile, teme. Dar copiii preferă 
messengerul. Suntem cu toată clasa, noi predăm, ei preiau lecțiile. Abia acum a preda își găsește corelativul 
trist în a prelua. Eu predau, ei preiau, apoi ei predau, eu preiau. E un schimb de obiecte virtual numite lecții. 
Eu predau conținuturi, cât mai diverse mă străduiesc, cât mai actuale, cât mai aproape de pielea elevului, 
apoi las acolo structuri pe care ei să le umple cu carnea gândirii lor. E ca-n gară. Eu las valize pline și un 
coș alături. Ei îmi răscolesc valizele și-mi umplu coșurile. Eu le preiau coșurile și în alte coșulețe las prețul, 
adică aprecierile, prețăluirea. Și aici e ceva interesant, pe care școala pe bune, aceea directă, fără paravan, 
n-o are. Aici poți interacționa cu fiecare elev rupând hălci mai mari din timpul tău. Ora școlară e limitată, 
sunt mult ede făcut, timpul e o resursă rară. Școala online a descoperit ceva fain cu care vom merge sigur 
și în școala adevărată. Școala online ne-a dat valize și trenuri, adică ne-a pus în situația de a le folosi ca 
instrumente o mulținme de …platforme.  

Eu le pot lăsa copiilor conținuturile de cu seară, ei le pot transcrie când se uită pe ele, ca și cum le-ar 
transmuta în alt vas, și ora ne-ar putea rămâne pentru dezbateri, discuții, dezvoltarea skill-urilor. Sau avem 
trenul numit grup de face-book sau de messenger sau adresele de mail, sau whatsapp-ul. Acolo se încarcă 
link-uri faine : un video, un filmuleț, un material pe care să lucrezi. Îl încarci și copiii sunt invitați să 
urmărească materialul. Avem déjà acest exercițiu, îl putem continua.  

 În ora normală a preda e un non-sens. Acolo interacțiunile, deși sunt evidente, nu ar trebui să 
presupună acest schimb de bagaje decât într-o formă vie. Și totuși rutina unei ore presupune de mult eori 
un scenariu obositor de structurare a conținuturilor. Nu se poate școală fără familiarizarea cu un limbaj 
artificial. E nevoie de definiții, de clasificări, de înșirarea și explicarea unor proprietăți, particularități ale 
obiectului studiat. Cum folosești de acum acest instrumentar cu care te-ai obișnuit tu elev și el profesor, 
încât școala să fie completă, dar distractivă, antrenantă, să insufle entuziasm ?  
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 Și totuși, ce am observat, eu profesor care va atinge în curând vârsta de jumătate de secol? Că mulți 
dintre nativii digitali nu trimiseseră în viața lor un e-mail ! Că nu folosiseră niciodată Word-ul mulți dintre 
ei, deși aveau smart-phone! Că nu puteau intra pe o platformă. Tocmai ei, nativii digitali, cu high-tech în 
buzunar ! Acum părinții pot avea cel puțin încredințarea că au făcut un efort util pentur a le achiziționa 
telefoane performante, nu le-au îndeplinit doar un moft. Copiii le-au folosit ca să intre pe fir, pardon, pe 
WiFi cu profii pentru lecții.  

 Rezolvarea de teste mi se pare a se preta excelent pe acest tip de activitate. Activitatea individuală 
permite elevului să-și rezolve în tihnă testul de antrenament pentru Bacalaureat, îl trimite pe e-mail 
profesorului care îl poate corecta cu diferite culori, observații și i-l poate trimite înapoi.  

 O activitate excelentă se poate realiza sub forma unor fișe de lucru pe un document audio-video. Am 
observat că mai ales pentru teme recapitulative acest tip de exercițiu funcționează. Un fragment de 
conferință, de dezbatere, un film scurt documentar sau nu și alături o fișă de lcuru cu cerințe clare, formulate 
de profesor pot fi trimise elevului căruia i se dă un termen limită, de regulă o săptămână pentru a i le trimite 
profesorului rezolvate. Documentul video este o formă de a ilustra conceptele care pot fi legate apoi de elev 
într-o poveste a lui.  

 Această perioadă a fost interesantă din punctul de vedere al învățării, însă cum absența și 
neimplicarea n8u au fost nicicum sancționate, s-au implicat elevii care au vrut, sau care au putut fi convinși 
de profesori prin texte motivaționale. Au fost mulți elevi(și mi s-a confirma tasta și din mărturiile colegilor 
mei de școală, dar și a celor de la alte școli) care au preferat să se ascundă, să nu interacționeze, să se dea 
la fund. Să tacă. Să lâncezească. Ceea ce e foarte trist, căci ar fi putut fi o perioadă în care învățar a 
individuală să eclozeze, în sfârșit. Nu poți învăța însă, constat încă o dată, pe cineva care se ferecă pe 
dinăuntru. Trebuie să recunoaștem că învățarea este un act de libertate, chiar dacă presupune și ceva 
seducție. Profesorul poate spune și el : ”Eu stau la ușă și bat.” Nu putem forța uși închise. Respectăm 
libertatea fiecăruia. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! 

ȘCOALA ALTFEL!ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. INVAȚ. PREȘC. ROȘIORU CATALINA MIHAELA 
G.P.N.”ORIZONT” RM-SARAT 

 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 
cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); 
reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, tradițional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o 
traversӑm. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

 Când s-a anunțat faptul că deși stăm acasă, orele se mută în mediul on-line recunosc că nu eram 
convinsă cum se va întâmpla acest lucru deoarece preșcolarii mei au vârste cuprinse între 3-6 ani.Unele 
cadre didactice au preferat orele on-line(întâlniri zilnice pe diferite aplicații Zoom, Google Classroom, 
înregistrări video/ audio pe Whatsapp, Messenger), alții preferau să trimită lecțiile.Este o experiență nouă 
pentru fiecare dintre noi, însă este cea mai bună modalitate pentru a ne ține conectați cu școala.Pentru copiii 
este important să-și păstreze un oarecare program și să încerce să rămână organizați pentru ca revenirea la 
școală să fie cât mai ușoară. 

Desigur că atât școala propriu-zisă cât și orele on-line au atât plusuri cât și minusuri, iar părerile 
elevilor, profesorilor, părinților sunt împărțite.Unii sunt reticienți când vine vorba de o oră video, alții și-ar 
dori să participe dar se ,,lovesc”de lipsa gadgeturilor și a treia categorie care își păstrează aceeași energie 
și în mediul on-line. 

Păreri pro în vederea învățării on-line: 
-asigură continuarea procesului de învățare; 
-facilitează transmiterea cunoștințelor, ușurează pe de o parte evaluarea deoarece aceasta se poate 

face prin platformele utilizate; 
-se pot folosi diverse materiale publicate on-line, care se transmit elevilor mult mai ușor; 
-flexibilitate; 
-îmbogățirea cunoștințelor digitale; 
 Păreri contra învățării on-line: 
-se mărește timpul petrecut în fața diferitelor ecrane; 
-nu toți copiii/elevii au acces la tehnologie; 
-stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai datorită faptului că se simt forțați să asigure 

tehnologia necesară; 
-lipsa interacțiunii sociale; 
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-scăderea calității actului didactic de predare; 
-deși odată cu orele on-line vine flexibilitatea, pot apărea probleme cu managementul timpului pentru 

că unele lecții sunt propuse la ore mai târzii; 
-lipsa interesului acordat orelor. 
 Învățarea on-line este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de viață, în primul rând de a te 

adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF.: ROȘU NICOLETA-VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „PROF. VASILE GHERASIM”,  
COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Datorită condițiilor actuale școala a fost nevoită să se mute acasă. Astfel, atât cadrele didactice cât și 

elevii împreună cu părinții trebuie să recurgă la instrumentele online pentru a face progrese împreună.  
Fiecare școală a recurs la măsuri adecvate iar cele mai populare sunt introducerea platformelor care 

acoperă toate nevoile de comunicare și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita 
Google for Education, e nevoie ca școala să aibă un domeniu și să se înregistreze cu un cont G Suite 
for Education. Un singur administrator poate crea acest cont de unde poate crea adrese de email tuturor 
utilizatorilor pentru acel domeniu. Pentru ca elevii să urce teme sau alte fișiere, e nevoie să aibă un 
cont de Google, la rândul lor. Contul de email e destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui 
să fie cel care creează și administrează contul. 

La nivelul învățământului gimnazial ne axăm pe comunicarea dintre diriginte și ceilalți colegi 
pentru a putea facilita un orar pentru ca fiecare disciplină să își găsească locul și elevii să fie astfel mult 
mai organizați, știind exact de la cât la cât se pot conecta pentru a discuta cu profesorul în cauză. 

La final de săptămână, calendarul fiecărei clase poate fi înnoit de către diriginte pentru săptămâna 
următoare, cu instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, completate de către profesorii care își 
planifică lecțiile online.  

Cum putem să ținem lecții online? 
 platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Aici s-ar încadra Zoom și Google 

Meet care pot di accesate în mod gratuit. 
 aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme 

pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea 
profesorului. Aici recomandăm Google Classroom. 

 resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă 
de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme 
de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

Un studiu realizat de profesori universitari în care peste 6.000 de cadre didactice au participat la 
cercetarea evaluativă privind practicile didactice și dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii în 
această perioadă.  

Cu un eșantion reprezentativ, investigația relevă măsurile de sprijin necesare și pot constitui baza 
pentru decizii la nivel local și din partea Ministerului Educației. În condițiile în care lucrează mai mult decât 
de obicei pentru a compensa inconveniente inerente transpunerii într-un cadru nou a activităților didactice, 
profesorii regândesc situațiile de învățare și pun mai mult accent pe calitativ, pe progres școlar autentic și 
pe interacțiunea și implicarea elevilor.  

Pentru a contura măsuri adecvate de sprijin pentru profesori, o echipă de cercetători și cadre didactice 
de la Universitatea din București- DFP, Universitatea Alexandru Ioan Cuza- DPPD, Universitatea de Vest- 
DPPD și Institutul de Științe ale Educației au realizat o cercetare evaluativă privind practicile didactice și 
dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii. O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu 
se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii 
semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare 
autentică și relaționare umană (65%), sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare (64%), 
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monitorizarea ritmului învățării (52%), feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea 
achizițiilor (45%), explicații pentru înțelegerea conceptelor, relațiilor, fenomenelor (45%), consiliere 
individuală (36%). 

Un procent de 77% dintre elevii cu rezultate bune și foarte bune reușesc să parcurgă curriculumul de 
trunchi comun conform planificărilor preexistente. Mult diferit stau lucrurile cu elevii cu rezultate slabe, 
care, în opinia profesorilor, reușesc doar în proporție de 50% să țină pasul. 2223 de cadrele didactice care 
au ore la clasa terminală a ciclului gimnazial remarcă aceeași diferență între elevi. Copiii de clasa a VIII-a 
care au de obicei rezultate școlare slabe acumulează în această perioadă lacune într-o măsură semnificativ 
mai mare decât colegii lor, cu o medie de 1, 93, față de media de 3, 11 indicată pentru elevii buni (pe o 
scală de 4). 
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STRATEGII DE ÎNVĂŢARE ONLINE 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ROTARU IULIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 “B. P. HASDEU” CONSTANŢA 
 

Activitatea educaţională nonformală a reprezentat o bază solidă, datorită căreia am putut construi 

Şcoala DE ACASĂ Buburuzele istețe.  

Aşadar, ni s-a părut destul de uşor să ne mutăm în mediul online împreună cu elevii mei, expuşi deja 

tehnologiei, de când lucrăm împreună. Am folosit https://zoom.us/ şi o serie de aplicaţii şi site-uri pentru a 

completa învăţarea în online (ASQ.ro-www.asq.ro, Școala Intuitext - www.scoalaintuitext.ro/) şi softuri 

educaţionale (https://wordwall.net/myactivities, https://www.didactic.ro/scoala-de-acasa, 

https://academiaabc.ro/). 

Am comunicat cu părinții elevilor pe grupul de Whatsapp, stabilind orarul și modul de derulare a 

orelor. Am pregătit și împărtășit un program, cu intervalele orare, în care am organizat întâlnirile online, pe 

teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.30: Sesiune de organizare cu toată clasa pe Zoom, de la 10 la 10.30: 

ora de comunicare în limba română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. Este important 

ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine învățătorul în organizarea 

activităților și temelor pentru acasă. Toţi elevii mei au dispus de mijloace tehnice necesare (tabletă, laptop 

sau computer) pentru învățarea online și au fost susținuți de către părinți. 

La disciplina comunicare în limba română lucrăm zilnic, pentru că regulile de gramatică şi ortografie 

stau la baza comunicării. Elevii aplică noţiunile învăţate, iar eu am grijă să le cer explicaţii şi să subliniez 

folosirea corectă a limbii române. Acum, mai mult decât la învăţarea din clasă, se vede dacă şi-au însuşit 

sau nu regulile şi dacă şi-au dezvoltat sau nu autonomia.  

În predare, folosim manualele digitale şi culegerile utilizate şi în sala de clasă. Jocurile video şi 

aplicaţiile matematice sunt, de asemenea, de ajutor. Tabla virtuală a înlocuit cu succes tabla din clasă.  

 Testele online aplicate pe diferite platforme au fost atractive și mult apreciate de copii. Aplicațiile 

precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada ne-au fost de mare ajutor. 

Ne-a lipsit apropierea fizică, schimbul de energie care nu mai poate fi făcut, faptul că nu mai avem 

interacţiune faţă în faţă.  

Cert este faptul că învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile 

tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem 

încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 
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INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE 

 

ED. PROF. DR. ROTTER MIRELA 

LICEUL TEORETIC „PETOFI SANDOR” SACUENI – G.P.N. SACUENI 
 

Spre deosebire de alți ani școlari, acest an a devenit inovator aleatoriu din necesitatea impusă de 

izbucnirea pandemiei. Concomitent cu începerea săptămânii „Școala Altfel” am realizat că se va derula, 

pentru o perioadă nedeterminată, într-adevăr o școală „altfel”. Pentru prima dată, fără nicio avertizare, s-a 

instalat un viitor futuristic în actualitatea educațională mondială. 

Având grupă mică, la început, grădinița la distanță a părut o idee ruptă de realitate. Majoritatea 

părinților și copiilor au răspuns bine la solicitarea inovatoare a mutării grădiniței în mediul virtual, însă 

există cazuri nefericite în care această schimbare s-a dovedit a fi imposibilă din motive personale: lipsă de 

telefon inteligent sau tabletă, lipsa conexiunii de internet, părinți indisponibili sau neșcoliți care nu au reușit 

să asigure copiilor sprijinul necesar.  

În vederea menținerii unei stabilități în situația creată, am respectat planificarea anuală și 

săptămânală. Treptat ne-am adaptat noii realități. În primul rând, au fost mutate în mediul online materialele 

individuale precum fișele de lucru, de colorat, puzzle-urile, dar și feed-back-urile, respectiv recompensele, 

mult îndrăgitele buline roșii. Un telefon inteligent, internetul și creativitatea au devenit instrumentele 

didactice moderne nelipsite ale profesorilor la orice nivel de învățământ. Prin mijlocirea unor pagini 

specializate precum wordwall.net sau jigsawplanet.com, a devenit posibilă crearea unor jocuri de atenție, 

softuri educaționale, puzzle-uri online care și-au îndeplinit cu succes scopul bine determinat în demersul 

didactic clasic. Tehnologia face posibilă verificarea ratei de utilizare a puzzle-urilor, la fel și cronometrarea 

timpului necesar îndeplinirii sarcinii pentru fiecare material virtual. Materialele pot fi parcurse la infinit, 

oferind posibilitatea de îmbunătățire a rezultatului final. Copiii au fost atrași de modalitatea virtuală de 

învățare. Prin mijlocirea părinților, am reușit să facem evaluarea prin screenshot-uri ale rezultatelor obținute 

de preșcolari, parcurgând astfel această etapă a activității didactice uzuale.  

 Deși paradoxal, o altă latură a învățării online, în cazul special al grupei conduse, au reprezentat-o 

activitățile de tip outdoor, idee stipulată la nivelul preșcolar în anii anteriori, pe care am regândit-o și aplicat-

o cu succes deoarece majoritatea copiilor locuiesc la casă, iar ceilalți s-au relocat pe perioada stărilor de 

urgență și alertă la rudeniile de la țară. Fiecare copil a avut la dispoziție curte proprie, dar materialele de 

lucru au fost reduse. Copiii au fost încurajați să folosească materiale din natură, precum flori, frunze, pietre, 

bețișoare pentru realizarea activităților propuse. Micii grădinari au îngrijit plantele, le-au udat, le-au 

numărat, au cules flori de câmp pentru a oferi mamei un buchețel parfumat multicolor. Copiii s-au jucat 

„șotron” și și-au admirat fotografiile reciproc, au făcut concurs de biciclete prin video-urile trimise în grupul 
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Messenger. Preșcolarii au reușit să creeze propriile lor puzzle-uri cu materiale din natură, au luat parte la 

activitățile casnice hrănind animalele domestice și păsările de curte, profitând în tot acest timp de aerul 

sănătos.  

Sarcinile și indicațiile de lucru au fost transmise zilnic pe grupul de Messenger al grupei. La frageda 

vârstă a preșcolarității, interacțiunea directă a copiilor între ei și cu educatoarea prezintă o importanță 

fundamentală, lucru la care am fost nevoiți să renunțăm, iar în asemenea situație, realizarea unei activități 

clasice în mediul virtual s-a dovedit a fi imposibilă. Preșcolarii nu sunt utilizatori independenți de 

tehnologie, ei trebuie asistați, iar în această situație, nu se poate realiza captarea atenției, moment definitoriu 

al activității didactice la grădiniță. 

Extremele – folosirea tehnologiei de ultimă oră și reîntoarcerea la natură – au definit cel mai bine 

perioada de izolare din punctul de vedere al actului educațional. Izolați de societate, însă la aer curat, fără 

prieteni de vârsta lor, însă alături de familie, închiși, dar liberi, consider că acest răgaz a fost folosit cu 

succes pentru a dezvolta „altfel” (de) priceperi și deprinderi, copiii au experimentat mult, au avut la 

dispoziție resurse temporale adecvate pentru a-și dezvolta în ritm propriu îndemânarea, pentru a învăța și a 

procesa informațiile nou dobândite, cu sprijinul educatoarei și ajutorul părinților. 
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ȘCOALA GERMANĂ 

 
PROF., RÖTZHEIM LUCIA-MARUSIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PUTINEIU, JUDEȚUL GIURGIU 
 
Pentru a putea deveni profesor în Germania, trebuie să parcurgi un studiu special, în funcție de tipul 

școlii unde dorești să profesezi. 
Sistemul școlar este împărțit pe mai multe nivele. Orice meserie trebuie învățată și o formare 

profesională durează aproximativ trei ani. Așadar există treapta Berufskolleg (școală de meserii) sau 
Ausbildung (o formare profesională oferită de diverse companii ori instituții), dar și Gymnasium, care este 
echivalentul liceului teoretic românesc.  

De asemenea, cine dorește să profeseze în Germania, se instruiește în acest scop. Se va urma un drum 
foarte complicat pentru Ausländer – destinat profesorilor care vor să profeseze în această țară. A deveni 
profesor de stat la un liceu teoretic în Germania, trebuie să fie finalizat Referendariat-ul, care durează circa 
doi ani, după care se va da cel de al doilea examen de stat. În altă ordine de idei, un profesor care a absolvit 
un studiu pentru profesorat, predă două materii, pe care fiecare le alege după cum își dorește. Astfel, cine 
se înscrie la facultatea de profesori, trebuie automat să studieze două materii.  

Pentru a putea fi acceptați în Referendariat, străinii care aspiră la meseria de profesor – acesta devine 
bugetar cu drepturi depline în Germania – vor urma un colocviu academic de limbă, pedagogie, didactică 
și metodologie destul de complicat. 

Referendariat-ul constă în practicarea meseriei la scară redusă și cu remunerație mică. Un Referendar 
predă între nouă și unsprezece ore pe săptămână, iar un professor, douăzeci și cinci de ore la un liceu la 
care fiecare doritor este repartizat de ministerul educației din regiunea respectivă. Pe lângă orele proprii, 
Referendar-ul este obligat să asiste la orele mentorilor aleși, profesori ai școlii respective și să pregătească, 
dar și să predea secvențe de ore la ambele materii. De obicei, se parcuge o perioadă de cel mult două 
săptămâni, în urma cărora se va face o verificare printr-un examen/inspecție). Mai mult de atât, Referendar-
ul finalizează seminarii specifice de didactică și metodologie generală, dar și pe cele care aparțin fiecărei 
materii. Până la final, un Referendar trebuie să prezinte zece lectii, câte cinci pentru fiecare disciplină, 
verificate de o comisie formată din profesorii seminariști, mentorul din școală și directorii instituției 
respective. Din motive economice, landul a redus între timp formarea profesională de la doi ani la un an și 
jumătate. Aceste rezultate vor contribui la nota finală a Referendar-ului. 

La terminarea Referendariat-ului se va cerceta amănunțit cel de al doilea examen de stat care constă 
în verificarea lecției pentru fiecare materie de către o comisie formată din patru examinatori – un director 
de liceu (care nu este din liceul respectiv), unul din profesorii de seminar (care este ales de candidat, fie cel 
al seminarului de pedagogie generală, fie cel de metodică și didactică pentru una dintre materiile predate), 
un alt profesor de la un seminar de formare din altă regiune, și un profesor care predă una dintre materiile 
candidatului, de asemenea, care să nu provină din școala în care candidatul va urma să profeseze.  

La finalul celor două examinări, are loc un colocviu de o oră, în care candidatul este intervievat pe 
anumite teme de pedagogie și didactică generală, cum ar fi educația interculturală ori globală (o temă care 
este foarte actuală în contextul social actual din Germania), ori incluziunea, care presupune includerea 
elevilor cu anumite dizabilități de ordin fizic și chiar psihic. în școala normală de stat. Totodată, sunt 
abordate și discuții pe specificul fiecărei materii predate.  

După ce candidatul, a absolvit Referendariat-ul și cel de al doilea examen de stat, va putea depune 
dosarul de candidatură la liceele la care ar dori să profeseze. Urmează apoi un concurs sub forma unui 
interviu, la care sunt chemați toți propunătorii, în urma căruia comisia liceului îl alege pe cel mai bun. La 
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sfârșitul acestei perioade, profesorul va fi monitorizat printr-o perioadă de probă de trei ani, și abia după 
această etapă va primi drepturi depline de profesor bugetar, până la pensie. 

Etică, nu religie  
Spre exemplu copiii aprind o lumânare și se gândesc la cei trecuți în neființă. După aceea își trimit 

gândurile bune la cer pentru cei vii: sănătate, prosperitate. La Sfârșitul lunii noiembrie are loc Laternenfest 
– toți ies cu lanternele după ora 17:00 când e întuneric și fac turul școlii/grădiniței cântând, după care se 
face foc de tabără cu prăjituri și punci. De Nikolaus primesc dulciuri. Înainte de Crăciun fac Plätzchen 
(niște prăjiturele de Crăciun). 

Ce se plătește? 
În cadrul învățământului de stat, se plătesc excursiile la teatru, zoo, cinema, taberele de vară și 

perioada afterschool. La început anului se stabilește consiliul de părinți și se dă o sumă modică pentru 
caiete, iar pe parcursul anului se mai plătesc ieșirile la muzeu, cărți cadou, diferite obiecte care se folosesc 
în proiecte, și multe altele.  

 La afterschool, pe lângă prețul lunar se plătește suplimentar o sumă pentru materiale. Și orice 
excursie de la scoală, poate implica costuri. Copiii sunt duși în multe locuri interesante, dar numai contra-
cost. 

Vacanțele pentru elevii din Germania  
Există o vacanță de toamnă, în octombrie, de iarnă, după Crăciun, de primavară, de Paști, fiecare a 

câte două săptămâni și de vară, de șase săptămâni. Fiecare regiune ia vacanță diferit ca să nu se aglomereze 
autostrăzile, astfel încât un copil din Bayern nu poate merge în vacanță împreună cu un copil din Hessen 
sau Baden-Würtemberg. Și în fiecare an e diferit. Nu se poate sustrage copilul de la școală, pentru că se 
vrea plecarea mai devreme în concediu, căci directorul școlii poate dispune exmatricularea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sursa: internet 
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GRADINIȚA CU MEDIUL EDUCATIONAL ȘI GRADINIȚA DE ACASA 

  

PROF. ÎNV. PREȘC. RUNCAN ANDREA 

 GPN CRISTEȘTII-CICEULUI  
 

 Preşcolaritatea este “minutul de aur” al vieţii în care se pot forma copiilor abilităţi importante, de 

bază, pentru: educaţie civică, istorie, cultură europeană, muzică, sport, limbi moderne, dar şi capacităţi de 

gândire şi comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. Procesul formativ – educativ pe care îl 

desfăşoară în activitatea cu preşcolarii permite fiecărei educatoare să-şi valorifice propria experienţă 

didactică, originalitatea şi creativitatea prin realizarea activităţilor cu caracter integrat şi cu o abordare 

complexă a conţinuturilor. 

 Învăţarea reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, 

organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum. In educaţia 

timpurie, învăţarea integrată semnifică modul în care cadrul didactic integrează conţinuturile mai multor 

domenii experienţiale, exploatând resursele din mai multe centre de activitate cu scopul atingerii mai multor 

obiective de referinţă. O abordare integrată permite copiilor să se angajeze în scop de învățare, relevanta. 

Învățarea integrată încurajează copiii să vadă interconectarea și interdependențele dintre ariile curriculare. 

Orice activitate din grădiniţă trebuie să fie o experienţă de învăţare şi pornind de la acest fapt să se acorde 

o importanţă egală tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate. Toate tipurile de activităţi reprezintă diferite 

momente ale programului zilnic al copilului în grădiniţă şi toate reprezintă oportunităţi de învăţare în modul 

cel mai natural al copilului. Cele 6 teme generale din curriculum combină cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi 

din mai multe domenii experienţiale şi permit implicarea mai multor domenii de dezvoltare. Acesta poate 

fi înţeles ca totalitatea experienţelor de învăţare ale copilului, atât în grădiniţă, cât şi în afara ei, prin 

activităţi de tip nonformal sau extracurricular, planificate şi aplicate de grădiniţă. Aplicarea acestuia aduce 

cu sine noi schimbări în realizarea procesului de predare–învăţare–evaluare. Abordarea integrată este o 

împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă, flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului 

spre investigare, documentare, cercetare si aplicare practică a celor învăţate. 

 Învăţarea cu ajutorul instrumentelor digitale încearcă să depăşească modelul linear al comunicării 

didactice, realizând o diversitate a modurilor de construcţie a realităţii de către participanţii la actul învăţării, 

o compatibilizare a noilor conţinuturi – prin trimiteri la realităţi abstracte, ştiinţifice şi culturale – cu 

constructele subiecţilor. Se pune accent mai mult pe CUM decât pe CE cunoaştem. Cunoaşterea este, mai 

degrabă, un drum ce se deschide pe măsură ce-l parcurgem, o construcţie şi reconstrucţie permanentă.  

 Odată cu pandemia, lucrurile s-au schimbat, am trecut la grădinița de acasă, cred că trebuie în primul 

rând educati profesorii în utilizarea platformelor care pot fi utilizate în acest scop, implementarea unei 
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oarecare discipline, un sentiment de obligație de a participa pentru prescolari și părinți.Încă de la început 

am folosit aplicația WhatsApp unde am ținut legătura cu copiii și părinții, dar din păcate nu toți copiii au 

telefoane performante, așa că cei care nu aveau aplicația le trimiteam materiale pe messenger.Am intrat pe 

Zoom pe urmă, de două ori pe săptămână, binențeles cu cei care aveau aplicația instalată pe laptop sau 

telefon.Dar totuși părinții s -au moblizat și încet lucrurile au intrat în normal.Trimiteam materiale pe 

whatApp și părinții trimiteau poze cu ce lucrau copiii.Toate temele le-am parcurs, iar copiii sunt încântați. 

 Din păcate nu toți copiii au internet, așa că ar trebui ca focusul sa fie pe preșcolarii defavorizați, din 

medii subdezvoltate, care nu pot beneficia de cursuri on-line. După aceea putem discuta despre metode de 

predare, deși cred ca acestea ar trebui sa fie alese de fiecare educator în parte, care-și cunoaște preșcolarii 

si modul în care aceștia pot invata eficient.  
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!: 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

RUS EMESE ERZSEBET, GRADINITA P.P. PITICOT,  
 CEHU SILVANIEI 

 
”Timpurile se schimbă, iar noi ne schimbăm odată cu ele”, spunea celebrul poet roman, Ovidius. 

Lumea în care ne-am născut e foarte diferită de lumea în care trăim astăzi și totodată prezentul este foarte 
diferit de viitorul ce ne așteaptă. Trebuie să ne asumăm fiecare dintre noi, responsabilitatea, pentru ce fel 
de viitor vrem pentru noi înșine și comunitatea în care trăim. Dacă dezvoltăm mai departe această idee, 
suntem responsabili pentru minunile mici, pe care le educăm și le dăm aripi, spre un zbor lin în viață. 

Din păcate, vremurile pe care le trăim în prezent, ne-au învățat să acceptăm și să ținem pasul cu 
situația nouă, în care ne aflăm. Vrând-nevrând, trebuie să acceptăm, că doar o singură modalitate avem de 
a merge mai departe, educația digitală, educația on line. 

În urmă cu câteva luni nici nu visam că eu, educatoarea, să fiu nevoită să predau activități în mediul 
on line micuților mei preșcolari. Mi s-a părut, și în continuare mi se pare, că această modalitate de predare 
este posibil de utilizat mai mult în mediul școlar, nicidecum în rândul preșcolarilor.  

Canalele de comunicare s-au mutat pe mediul on line, poate că ne mai sună câte-un părinte, dar în 
general platformele, grupurile de facebook, whatsapp sau messenger sunt principalele locuri unde noi, 
profesorii, ținem legătura cu micii învățăcei. 

Educația on line încă e o noutate în momentul de față, e în faza de experiment, cadrele didactice 
încearcă modalitatea care li se potrivește, pentru a ține legătura cu cei mici. În educația preșcolară, 
activitățile digitale se bazează 90% pe ajutorul părinților. Până situația delicată a cerut, ca măcar unul dintre 
părinți să stea acasă cu cei mici, colaborarea era mai strânsă, însă mulți părinți au ajuns să-și lase copiii în 
grija bunicilor, vecinilor etc. Astfel nu mai au timp pentru activitățile propuse de educatoare. 

În ceea ce privește aceste activități, se pot opta pentru trimiterea unui link selectat de pe internet, cu 
conținut legat de tema săptămânii, adresat nivelului de vârstă a preșcolarilor, totuși, conținuturile trebuie 
alese cu grijă, să fie adresate în special vârstei vizate și în tandem cu cele învățate anterior la grădiniță.  

Doar o educatoare își cunoaște nevoile copiilor, nivelul lor, zona lor de interes, activitățile preferate 
și metodele prin care obține performanța. Cunoscând toate acestea, și bineînțeles cunoscând și aplicațiile 
posibile pentru realizare, se pot crea diverse jocuri educative matematice (Buburuza își caută frunza, 
Gaseste forma potrivita, Grupeaza dupa culoare), sau la educarea limbajului (Grupeaza dupa poveste). 
Platforma pe care am realizat aceste jocuri este Wordwall, dar am creat diverse puzzle-uri cu imagini legate 
de tema săptămânii. Pentru prezentarea unor teme de bază a săptămânii, de exemplu din domeniul 
cunoașterea mediului (prezentarea insectelor, florilor de primavară etc), se poate folosi prezentarea Power 
Point sau aplicația Prezi, dar cu siguranță există nenumărate modalități și aplicații de prezentare, care pot 
fi utilizate gratuit. De multe ori cadrele didactice sunt nevoite să-și însușească în mod autodidact utilizarea 
acestor tehnici moderne, digitale. Bineînțeles că nici asta nu înlocuiește, ci doar completează munca 
părinților în momentul de față, deoarece explicațiile și conversațiile adăugate lângă vizionarea materialelor 
sunt mai mult, decât necesare. 

Înregistrările video, par a fi baza educației on-line la vârsta preșcolară, deși lipsa conversației, 
monologul educatoarei face totul puțin incomod, totuși efectul acestor videouri este mare. După feedbackul 
părinților, copiii s-au uitat cu mult drag, nu neapărat pentru conținut, ci mai mult pentru starea emoțională, 
ce le dă revederea și reauzirea educatoarelor dragi, element de legătură între copii și grădiniță, de care 
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https://wordwall.net/hu/resource/2748870/mes%c3%a9k


evident, că le este dor. Tot un suport emoțional reprezintă activitățile de genul ”Fotografiază-te cu…”, care 
le dă posibilitaea să se vadă în poze, astfel alinându-și dorul de colegi, prin revederea lor în poze.  

Am evitat să postez activități ce necesită metode specifice de predare, fiindcă, să nu uităm, părinții 
nu au cunoștințe de psichologie, pedagogie, didactice și nici copiii nu se comportă la fel acasă, ca la 
grădiniță. Lipsa materialelor didactice necesare, poate fi și ea o piedică în multe familii, unde nu dispun de 
multe ori nici de hârtie albă, cum să pretindem hârtie colorată, imprimantă etc., tocmai de aceea evitam să 
trimit fișe de lucru, dar dacă părinții au solicitat, trimiteam în privat fișe personalizate. 

Părere mea, în ceea ce privește predarea on line, pe aplicațiile de întâlnire digitală, cum ar fi Zoom 
sau Meet, nu e tocmai bună. Deși interacțiunea cu preșcolarii ar fi directă, multe alte argumente dovedesc 
ineficiența acestei modalități la vârsta mică (disponibilitatea părinților, comportamentul copiilor în prezența 
părinților, reținerea, rușinea, limitele răbdării de care dispune orice copil mic, și am putea încă enumera). 

În concluzie, educația on line este o modalitate alternativă a educației tradiționale, face-to-face, sau 
poate fi folosită în completare cu aceasta, însă pe termen lung, nu cred că poate înlocui aceea interacțiune 
între copii-profesori-materie, respectiv preșcolar-educatoare-domenii de dezvoltare. În vremurile de criză, 
cum ar fi cea din momentul de față, pentru menținerea la un nivel constant interesul și nivelul de cunoaștere 
a școlarilor și preșcolarilor, este nevoie de educația on line, dar fără a depăși limitele raționale. Impactul 
emoțional și intelectual își va spune cuvântul, dar până atunci rămânem cu speranța că nici prin evoluția 
technologiei și digitalizarea vieții de zi cu zi, nu se pierde contactul direct între copii și cadre didactice, 
cunoașterea prin descoperire, întru-un mediu bine gândit și iubitor, în favoarea dezvoltării armonioase a 
micilor suflete. 
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ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: RUS IOANA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” NASAUD 
 

 Școala, chiar și repoziționată în zona digitală, trebuie să continue să reprezinte pentru elev o resursă 

de siguranță și de continuitate. Elevul are acces la informația digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în 

acest sens. Obișnuința elevilor de a utiliza device-urile este în direcția programelor de socializare, muzică 

și entertainment. Este o mare diferență între învățarea în clasă, față în față, și cea care are loc în spațiul 

virtual.  

 Nivelul de implicare al familiei/părinților crește considerabil, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor de 

formare la părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului. 

 Profesorii trebuie să facă și ei pasul, profesional, nu doar material, în on-line. Învățarea profundă din 

partea profesorilor cu privire la tot ce înseamnă educația on-line. Nu tot ce funcționează în spațiul fizic 

funcționează și în on-line. De exemplu o activitate care la școală ține 50 minute, în on-line o sesiune de 

învățare de 50 minute e prea mare. Proiectarea lecțiilor este diferită, nu mai începi lecția ca în clasă, faci 

prezența, îi asculți pe elevi. În on-line, primul lucru pe care trebuie să-l faci e să-i conectezi pe elevi cu tine. 

Cum faci cu 20 elevi care sunt din medii diferite, nu îi vezi față în față, în orice moment îți pot zice, „Mi-a 

picat netul!” și să iasă. Cum reușești? Trebuie să gândești o lecție în așa fel încât să îi ai pe elevi cu tine. 

 În contextul în care elevul nu mai are profesorul lângă el, riscul elevilor este de a nu înțelege și ca 

acest procent să crească este mult mai mare. Inițiativa procesului de predare on-line a plecat de la 

învățătoarele, diriginții și profesorii care s-au organizat cu grupuri de whatsapp, aplicații și platforme, astfel 

încât să nu piardă legătura cu elevii și să continue procesul de învățare. 

 Suportul părinților este necesar pentru logare și setările inițiale și desigur, pentru o minimă 

supraveghere. Cum era de așteptat, copiii s-au prins mai repede decât părinții cum funcționează aplicația și 

ajutorul de care au nevoie este din ce în ce mai mic. 

 Exercițiile sunt încărcate în aplicație de către profesori, la fel și temele. Este nevoie și de manuale și 

caiete. În unele cazuri, după parcurgerea conținutului lecției predate, verificarea se face printr-un Quiz on-

line. Profesorii sunt foarte implicați și țin legătura permanentă cu părinții. 

 Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului sunt multe avantaje însă și 

dezavantaje.  

 Unele dintre avantaje sunt: 

- profesorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le dorește; 

- orice elev din grup are acces la toate informațiile, oriunde și oricând; 
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- prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care 

întotdeauna au eficientizat învățarea; 

- fiind existente grupurile, elevii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații, de asemenea, 

ei pot primi feed-back în timp real, de la profesor sau de la colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și 

nu numai învățare individuală; 

 Există și dezavantaje în predarea on-line: 

- tehnologia avansează zi de zi și nu toți elevii sunt la zi cu noutățile; 

- învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu 

să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie; 

- sunt elevi care nu poate avea acces la internet sau nu își permite acest lucru, din acest motiv, se 

poate întâmpla să piardă o anumită informație care îi era utilă în acel moment dar pe care nu o poate accesa 

pe loc. 

 Internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia 

este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ – ”VREAU SĂ AM O MESERIE” 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. RUS NICOLETA LIVIA,  

GRĂDINIȚA CU P.P. STEP BY STEP, NR.12 ALBA IULIA 
TEMA ANUALA DE STUDIU: CE ȘI CUM VREAU SA FIU? 

PROIECT TEMATIC: ”ÎNVAȚA DE LA TOATE” 
GRUPA: MICA – MUGURAȘI 

 
Data Denumirea 

activităţii 
Activitatea de învățare 
Sarcini de lucru 

Activitatea metodică 

LUNI 
T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
T2 

”Meseria 
brătară de aur! 
 DS (Cun. 
Mediului): 
Învăț despre 
meserii – 
vizionare PPT, 
filmulețe 
DEC: Fișe de 
muncă 
independentă 

- manifestă curiozitate 
și interes pentru 
experimentarea și 
învățarea în situații 
noi; 
- observă diferite 
mijloace de transport 
și mediul în care 
acestea circulă: 
acvatic, subacvatic, 
aerian, terestru. 

Învățăm despre meserii (vizionăm filmulețe, ppt, 
imagini cu meserii) 
https://www.youtube.com/watch?v=vV0v_OJnlIc 
Fișe desen meserii 
https://www.primiiani.ro/planse-de-colorat/meserii 

Sport de acasă 
 

- execută mişcări şi 
exerciţii fizice 

https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU 

”Meseria 
brătară de aur! -
Fișe  

- formează deprinderi 
de lucru pentru 
realizarea unor 
desene, picturi, colaje 

Pinterest 
Google.ro 
Twinkl 

Marți 
T1 

Meseria de 
bucătar/ 
brutar/ cofetar 
DEC (ed. 
muzicală): 
vizionare 
cântece 
DOS: 
(Activitate 
practic gosp.):  
Provocare: 
Învățăm să 
facem pâine/ 
prăjiturele cu 
ajutorul 
părinților 

- integrează ajutorul 
primit, pentru 
realizarea sarcinilor de 
lucru la care întâmpină 
greutăți;  
- manifestă 
creativitate în 
activități diverse; 
-formează deprinderi 
practice și 
gospodărești 
 
 

Cântece meserii 
https://www.youtube.com/watch?v=BW_jAfXEDHw 
Rețete suport:  
Pâine în pungă – Rețetă 
https://www.youtube.com/watch?v=QyzRdS0IfDo 
Rulouri cu măr: 
https://www.youtube.com/watch?v=z2zc_bxUo30 

Sport de acasă 
 

Execută mişcări şi 
exerciţii fizice 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 

T2 Meseria de 
bucătar/ 
brutar/ cofetar 

- înțelege modul de 
realizare a unui produs 

Whatup, youtube 
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DOS:Expoziție 
whatup cu 
produsele 
gospodărești 
realizate  

- înțelege diferența 
dintre bucătar și 
cofetar 

Moment de 
lectură: 
”Povestea celor 
5 pâini” de Ion 
Creangă 

- vizionează cu atenție 
povestea și să rețină 
ideile și mesajul 
acesteia 

https://www.youtube.com/watch?v=mpExCwOnJiY 

Miercuri 
T1 

Suntem 
dansatori 
DEC: Desenăm 
dansatori/ 
dansatoare 
DPM: 
realizarea unei 
coregrafii pe o 
melodie 
preferată 
 

- utilizează 
materialele și tehnicile 
de lucru însușite până 
acum 
- folosește acțiunile 
motrice învățate 
pentru a exprima 
sentimemnte și / sau 
comportamente, 
pentru a răspunde la 
diferiți stimuli, la 
diferite ritmuri 

Fise desen dansatori / dansatoare 
http://www.plansedecolorat.ro/oameni-si-
activitati/dansatori/8  
Melodii suport: Dansul Prieteniei: 
https://www.youtube.com/watch?v=kMTVWAWC7Qc 

Sport de acasă 
 

- manifestă interes 
în realizarea sarcinilor 
primite on-line 

Dansează și rotește-te! -  
https://www.youtube.com/watch?v=AWF9coW5a7M 

T2  Suntem 
dansatori 
DPM: 
Prezentarea 
coregrafiilor pe 
whatup 

- execută mișcări 
motrice de bază în 
realizarea propriei 
coregrafii 

Aplicatia Whatsup 

Moment de 
lectură: Soarele 
și vântul 

- să vizioneze cu 
atenție povestea și să 
rețină ideile și mesajul 
acesteia 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 

Joi 
T1 

Curiozități 
despre 
Pompieri, 
doctori, 
polițiști.... 
(viziona)re 
filmulețe 
DOS: (om și 
societate): 
Igiena corpului 

- manifestă curiozitate 
și interes pentru 
experimentarea și 
învățarea în situații 
noi; 
 
- dobândește 
comportamente și 
atitudini igienice 
corecte față de propria 
persoană 

https://www.youtube.com/watch?v=nBOjp3LE5a8 
https://www.youtube.com/watch?v=lBv0mnWpZ5k 
 
Reguli pentru un stil de viață sănătos: 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 

 Sport de acasă 
 

Execută mişcări şi 
exerciţii fizice 

Gasca Zurli - Cântecul lui Yuppi 
https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28 
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T2 Moment de 
lectură: Soarele 
și vântul 

- vizionează cu atenție 
povestea și să rețină 
ideile și mesajul 
acesteia 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 

 DEC: 
Realizarea 
unor fișe cu 
meseria de 
Pompier, 
Polițist, Medic 

Să compună în mod 
original și personal, 
spațiul plastic, 
utilizând materiale și 
tehnici diverse alese 
de el. 

Whatup, google, Pinterest, Twinkl 
 

Vineri 
T1 

Suntem 
constructori 
DLC:Povestea: 
Zidarul Petre 
și bănuțul 
înțelept 

- să vizioneze cu 
atenție povestea și să 
rețină ideile și mesajul 
acesteia 

https://www.youtube.com/watch?v=ByyBjfBNOcU  

Sport de acasă 
 

Execută mişcări şi 
exerciţii fizice 

https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY 

T2 DEC: Fișe de 
muncă 
independentă 
 

- Integrează ajutorul 
primit, pentru 
realizarea sarcinilor de 
lucru la care întâmpină 
greutăți; 

Fișe desen zidar/ constructor 
https://www.frivcolor.com/ro/zidar-64669/  

Povestea zilei - vizionează cu 
atenție povestea și 
reține ideile și mesajul 
acesteia 

Povestea: Ziua buldozerului 
https://www.youtube.com/watch?v=6rpksSKAbgI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bibliografie:  
1. *** Curriculumul pentru educație timpurie 2019 
2. Culea Lucreția – Îndrumător metodic 3-4 ani. În conformitate cu Curriculumul pentru educație 

timpurie 2019, aprobat prin OMEN, nr. 4694/ 2.08.2019, Editura Diana, 2019; 
3. https://ro.pinterest.com/  
4. https://www.google.com/  
5. https://www.twinkl.ro/  

 

1054

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=ByyBjfBNOcU
https://www.youtube.com/watch?v=6Whn06B33hY
https://www.frivcolor.com/ro/zidar-64669/
https://www.youtube.com/watch?v=6rpksSKAbgI
https://ro.pinterest.com/
https://www.google.com/
https://www.twinkl.ro/


 
GRADINIȚA DE ACASA 

 
RUSU DENISA BIANCA - PROFESOR INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 ORADEA 
 
Preșcolarii nu reflectă în mod indiferent realitatea, ci trăiesc anumite emoții și sentimente față de 

fenomenele naturii și societății, față de ceilalți oameni, sau chiar față de propria lor persoană și activitate. 
De exemplu, unele lucruri îi produc bucurie, altele îl întristează sau îl înspăimântă. Acest lucru s-a întâmplat 
și în perioada pandemiei, preșcolarii au fost asaltați de tot felul de emoții puternice și greu de gestionat, 
lipsa socializării și necesitatea de a sta în casă, au fost principalele cauze ale emoțiile negative simțite de 
aceștia. Cei mici au început să își dorească să interacționeze cu alți copii, în special cu cei cunoscuți, cu 
prietenii de la grădiniță sau cu cei din parc. Toată această responsabilitate a căzut pe umerii părinților și a 
educatorilor, care de la distanța, au încercat să propună părinților activități care să ajute la dezvoltatea 
armonioasă a copiilor și în special la socializarea emoțiilor resimțite de aceștia. Pornind de la această 
premisă am conceput un set de activități care consider că ajută preșcolarii să se exteriorizeze, să-și dezvolte 
competențele emoționale și controlul emoțional. 

1. „O mască plânge, o mască râde”  
Scopul activității: identificarea, exprimarea și etichetarea corectă a emoțiilor. 
Obiectivele activității: 
• să identifice diferite emotii, atât pozitive cât și negative; 
• să exprime emoții diferite în funcție de situația în care se află; 
• să lipească elementele necesare pentru a exprima o trăire emoțională pozitivă sau negativă, 

realizând o mască. 
Desfășurarea activității: Fiecare copil va avea de realizat una dintre cele trei categorii de măști: măști 

vesele, măști triste și măști furioase. Copiii se împart în trei grupe, în funcție de dorință fiecăruia. Fiecare 
grup va primi căte un plic în care sunt materialele necesare confecționării măștilor, în funcție de emoția 
exprimată. Cei mici vor expune fiecare mască în fața grupei și vor prezenta o situație în care s-au simțit 
asemeni măști pe care au confecționat-o. De asemenea vor fi întrebați ce ar trebui schimbat la măștile triste 
și furioase pentru a deveni și acestea vesele. 

2. „Emoțiile Celor trei purceluși” 
Scopul activității: conștientizarea, exprimarea și etichetarea corectă a emoțiilor. 
Obiectivele activității: 
• să identifice emoțiile trăite de Cei trei purceluși: bucurie, teamă, uimire, fericire; 
• să exprime corect emoția desprinsă din contextul poveștii; 
• să găsească strategii adecvate de reglare emoțională și de relaționare optimă cu ceilalți. 
Desfășurarea activității: Se expune textul poveștii cu ajutorul unor imagini, povestea se întrerupe din 

când în când, pentru a identifica împreună cu copiii reacțiile emoționale și etichetele verbale 
corespunzătoare fiecărei emoții trăite de Cei trei purceluși. Am să le propun celor mici să formuleze un alt 
final poveștii, cu totul diferit de cel prezentat de mine. Fiecare va motiva alegerea făcută. 

3. „Dacă vesel se trăiește”  
Scopul activității: să-și diversifice repertoriul de strategii de reglare emoțională. 
Obiective operaționale: 
• să identifice corect propriile emoții simțite; 
• să participe la crearea unei bune dispoziții; 
• să aplice pe propriul corp exerciții de relaxare pentru eliminarea emoțiilor negative. 
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Desfășurarea activității: Introducerea în activitate se va realiza printr-o scurtă conversație despre 
emoțiile negative dar și despre cum se manifestă aceasta la fiecare copil în parte. Pentru că noi dorim ca 
emoțiile negative să ne părăsească, vom încerca să le alungam așa că vom pleca într-o călătorie prin poiana 
fermecată care se spune că are o “poartă a fericirii” iar cine trece pe sub ea va fi veșnic fercicit. Se vor 
mima câteva emoții negative provocate de călătoria prin poiana fermecată (frică, furie). În poiană a început 
să plouă, ne așezăm pe iarbă și închidem ochii, vrem ca această ploaie să ne curețe de emoțiile negative. 
Ne spălăm corpul, capul, mâinile, trunchiul și picioarele de teamă, frică. Acum suntem curați, deschidem 
ochii și adunăm toate emoțiile negative iar apoi le aruncăm în coșul de gunoi. Ne ridicăm și alergăm spre 
poarta care ni se arată, sunt sigură că este „poarta fericirii”. Fiecare copil trece pe sub „poarta fericirii” iar 
mai apoi se cere opinia celor mici despre cum se simt acum că au trecut pe sub acestă poartă. Deoarece ne 
simțim foarte fericiți cu toții, vom cânta și vom dansa jucându-ne jocul muzical: “Dacă vesel se trăiește...”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
Catrinel, A.Ș., Kallay, E. (2010). Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari. 

Cluj-Napoca: Editura ASCR. 
Schaffer, R. (2005). Introducere în psihologia copilului. Cluj-Napoca: Editura ASCR. 
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PLATFORME EDUCAŢIONALE ONLINE PENTRU ELEVI 

 
PROF. RUSU ELENA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA, OLT 
 
Platforme educaţionale online pentru elevi 
• Google Classroom 
• Microsoft Teams 
• Edmodo 
• Easyclass 
• Intuitext  
• Kinderpedia, Digitaliada, myKoolio, Kidibot şi ASQ… 
 
Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 

lucrul online cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi elevilor, să încarce materiale, să 
posteze diverse anunţuri şi, special pentru profesori, să dea note materialelor lucrate de elevi şi încărcate 
aici. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de conturi Google pentru toţi utilizatorii, precum şi de 
activarea licenţei Google. 

Aplicaţia a fost lansată în anul 2014 şi este folosită în prezent de peste 20 de milioane de profesori şi 
elevi din întreaga lume. Are o interfaţă disponibilă şi în limba română, poate fi utilizată atât de pe computer, 
cât şi de pe un dispozitiv mobil cu sistem Android sau iOS, pot preda mai mulţi profesori, se pot pregăti 
cursurile în avans şi se comunică cu elevii în timp real. 

Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spaţiu de lucru bazat pe chat. Profesorii pot 
forma rapid clasele, pot împărtăşi cu elevii materialele didactice, pot posta anunţuri, pot împărţi clasele în 
grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în grupuri la diverse proiecte, pot crea, distribui şi evalua 
teste, pot transmite şi evalua temele elevilor. 

Edmodo este o platformă ce permite gestionarea claselor şi a activităţilor de învăţare, aceasta 
permiţând şi înscrierea părinţilor, facilitând în acest fel comunicarea mai eficientă a celor 3 părţi implicate. 
Numărul de activităţi permise părinţilor este însă limitat. 

Edmodo este o platformă gratuită, accesibilă de pe orice fel de dispozitiv şi permite profesorilor şi 
elevilor să transmită documente de lucru sau chestionare, să discute despre activităţile educaţionale, teste 
sau alte informaţii esenţiale în funcţionarea unei clase. Oferă un mediu de lucru controlat în care profesorul 
are posibilitatea de a vedea orice mesaj sau conţinut distribuit de oricare dintre membrii clasei. Se pot 
transmite atât materiale text, cât şi link-uri sau materiale video. Dezavantajul faţă de alte platforme este 
faptul că Edmodo este disponil doar în limba engleză, astfel încât pentru unii utilizatori s-ar putea dovedi 
complicat de folosit. 

Easyclass este şi ea pe lista cu platforme educaţionale online pentru elevi recomandată de MEN. 
Platforma poate fi utilizată în mod gratuit, are o interfaţă intuitivă, asemănătoare cu cea a Facebook şi le 
oferă profesorilor posibilitatea de a transmite teme şi de a le reaminti de evenimente esenţiale precum 
predarea temelor sau apropierea unor teste. Deasemenea, elevii pot posta, la rândul lor, materiale sau pot 
discuta pe marginea temelor de la clasă. 

Intuitext oferă gratuit 2 platforme educaţionale online pentru elevi. Şcoala Intuitext este dedicată 
profesorilor şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi poate fi folosită atât pentru învăţare, cât şi pentru 
evaluare. Examenul tău este o platformă ce ajută elevii să se pregătească pentru Evaluarea Naţională din 
clasa a VIII-a, la Limba Română şi Matematică. 
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• Ambele platforme: 
• respectă programa şcolară,  
• sunt avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale,  
• prezintă explicaţii şi simulări menite să ajute elevii să înţeleagă mai uşor diferite concepte,  
• prezintă modele de rezolvări ale diverselor probleme, pe etape, cu explicaţii la fiecare pas efectuat,  
• prezintă teste ce ajută elevii să-şi verifice cunoştinţele. 
WAND.education permite crearea de la zero a lecțiilor (are nenumărate modele și șabloane de lecții) 

sau preluarea unor lecții create de alți profesori. Simplu de folosit în crearea de conținut educațional 
interactiv. Lecția și/ sau testul se pot transmite instantaneu elevilor; aceștia le pot vizualiza pe orice tip de 
platformă, desktop sau mobilă: iOS, Android, Mac OS, Widnows, Chromebook. Are funcții de notare, 
evaluare și urmărire a parcursului școlar al elevilor. 

Conține și un curs de formare a profesorilor, acreditat și în derulare la CCD Bacău. Sunt peste 5.000 
de profesori români care îl folosesc gratuit astăzi.  

Kinderpedia reprezintă soluția completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe, 
disponibilă pe web și ca aplicație de mobil (Android și iOS). Platforma este gratuită și ajută la gestionarea 
clasei/ grupei și a activităților de învățare, dar și pentru comunicare și colaborare. Este adaptată pentru 
învățământul preuniversitar și este în limba română. Permite atât înscrierea elevilor cât și a părinților. 

Are modul de video-conferință (Zoom) integrat cu orarul clasei, dar și catalog de note cu posibilitatea 
de atribuire și notare teme către elevi. Elevii se pot înscrie doar cu un cod unic furnizat de profesor/ învățător 
(nu au nevoie de adrese de email). 

MyKoolio este platforma care conține peste 630 de lecții interactive, sub forma unor jocuri 
educaționale interactive, precum și 7500 de exerciții de matematică și limba română destinate elevilor din 
clasele I-VIII. Conținutul educațional a fost conceput și validat de profesori. Este structurată în conformitate 
cu programa școlară în vigoare. Profesorul și/sau părintele au acces la rapoarte pentru a vedea cum sunt 
îndeplinite sarcinile de către elevi. 

Cadrele didactice pot utiliza gratuit platforma MyKoolio, pe durata suspendării cursurilor. Însă 
rezolvarea de teme de către elevi pe platforma MyKoolio presupune un abonament plătit. 

Digitaliada este o platformă cu resurse educaționale digitale create de cadre didactice într-un cadru 
și cu proceduri bine stabilite. Conține exerciții, teste, tutoriale video și ghiduri. Secțiunea Învățare și testare 
online este structurată pe patru niveluri de acces, fiind dedicată atât directorilor, cadrelor didactice din toată 
țara, indiferent de materia predată, cât și părinților și elevilor.  

ASQ este o platformă pentru „self-learning”, cu conținut educațional și teste create de utilizatori 
(majoritatea, cadre didactice). Este o soluție bună pentru lecții create „la urgență” și pentru exerciții de 
amuzament. Itemii de evaluare creați de utilizatori sunt utilizați de către elevi pentru diverse parcursuri de 
testare. (Obs.: Itemii nu sunt validați și nici calibrați – gradul de încredere în rezultat este scăzut).  

Livresq este o platformă pentru crearea, editarea, publicarea, gestionarea cărților electronice, 
dezvoltată printr-un proiect cu finanțare europeană. Poate fi utilizată pentru elaborarea de lecții și 
distribuirea către elevi. O parte din conținutul dezvoltat de alți utilizatori poate fi reutilizat.  
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA PROCESULUI EDUCAȚIONAL DE ACASA! 

 
PROF. LOGOPED RUSU GABRIELA  

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA, BECLEAN 
 
 „ Educaţia este un al doilea soare pentru cei care îl avem.” (Heraclit din Efes) 
 
 Cele mai eficiente resurse pe care le pot folosii profesorii pentru a organiza lecții interactive online.  
 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, profesorii din România au fost provocați să se adapteze 

rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu 
instrumente online accesibile tuturor . Cu multă determinare, am făcut progrese împreună și, mai mult 
decât oricând, am încurajat elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Tot ceea ce înseamnă proces educațional de predare - învățare - evaluare a redevenit în atenția noastră 
sub titulatura de proces educațional la distanță. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștință și am ”îmblânzit” aplicații care facilitează învățarea la distanță. 

 Pentru a avea success, profesorii au fost nevoiți să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri 
de mesagerie instanță organizate în prealabil. Tot acest context a însemnat mai mult timp de pregătire 
și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu a putut fi recuperată întru totul 
interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele au putut fi organizate online, exemplele de reușită ale 
celor care au aplicat deja cu succes aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu 
motivație și multă răbdare.  

 În continuare voi prezenta câteva soluții, întâlnite la diferite sesiuni de învățare online dar și 
recomandările primite de la alți profesori, care ne pot ajuta în creearea propriul kit de educație online 
și pe care îl putem testa și îmbunătăți în viitor. 

 Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri 

de resurse: 
1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, voi explica 

pas cu pas cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom, Neolms și Google 
Meet (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

3. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste 
sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și 
feedback din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de 
profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

4. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 
sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor 
live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, 
Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada precum și Manualele Editurii Didactice si 
Pedagogice si platformele mozaWeb si mozaBook . 

Dacă nu sunteți atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu are cont G Suite for 
Education și vreți să țineți orele cu ei, minimul necesar este să vă planificați lecția, să aveți pregătit 
materialul de prezentare digital și să folosiți o platformă de interacțiune în timp real, urmând ca pentru 
teme și lucru individual să găsiți o alternativă în afara instrumentelor de colaborare online (activitate 
bazată pe proiect, lucru individual verificat în următoarea lecție online etc.). 

 Cum putem organiza concret, fiecare profesor, școlară online? EXEMPLU PRACTIC : 
Dacă reușesc toți copiii să aibă acces la internet și la dispozitive digitale.  
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Putem alege să ne vedem cu toți elevii, online, în intervalul ( orar 9-11...), pe platforma Zoom.us. 
O oră va dura 40 de minute, iar pauza va fi de 10- 20 minute. Avem patru motive pentru care să alegem 
această platformă: 

1. Este foarte simplu de creat o sesiunea online 
2. Putem partaja ecranul nostru, iar copiii vad în mod instant ce se prezintă pe desktop. 
3. Tot în secțiunea de share, avem și secțiunea de whiteboard, unde putem scrie în timp real 

anumite exemple (e ca o tablă online). 
4. Copiii pot și ei partaja atat ecranul lor, cât și secțiunea de whiteboard, astfel încât toți putem 

vedea același lucru.  
Link-ul de conectare pentru platforma online va fi comunicat părinților pe grupul de Facebook 

și pe mail.  
Putem lucra pentru început nu foarte complicat, cu cartea și caietul în față. Profesorul, online îi 

îndrumă spre exercițiile propuse și le explică acolo unde văd că întâmpină dificultăți.  
Cum corectăm temele? 
Unele dintre ele le vom corecta online în întâlnirile noastre, sau copiii ne vor trimite poze cu 

caietele lor iar noi le voi corecta în Paint sau Google Canvas, după care le voi trimite înapoi. După ce 
copiii se vor obișnui cu acest timp de școală online, putem introduce și platforma Google Classroom. 
De ce am alege aceasta aplicație? 

1. Putem crea pentru fiecare materie în parte secțiune cu materiale, teme și teste. 
2. Copiii văd materialele publicate de noi și pot încărca temele în diferite formate. 
3. Le putem corecta temele, iar ei văd toate recomandările noastre. 
4. Avem și o secțiune de chat unde putem discuta.  
 Tehnologia modernă a devenit omniprezentă în viaţa tinerilor, influenţându-le dezvoltarea, viaţa 

socială şi academică, fiind evident că manipularea tot mai accentuată a tehnologiei moderne şi accesul la 
Internet vor avea o altă greutate în anii ce vor urma. 

 Încrezători în competențele lor digitale, elevii pot avea falsa impresie că acestea le vor fi suficiente 
pentru a fi în acord cu cerințele din piața muncii. Şcoala va demonstra că transpunerea competenţelor la 
nivelul social, al integrării în viaţa socio-economică presupune un efort de educaţie susţinută şi structurată. 
Indiferent de rolul pe care îl ocupă în relaţia de formare a elevului, este pentru prima dată când educatorul 
știe și ar trebui să poată valorifica avantajele și dezavantajele creșterii cu și în digitalul emergent! Gândirea 
noilor generaţii de educatori, a primelor generații de profesori nativi digitali este de așteptat să fie diferită, 
pentru că raportarea lor la realitate a fost mereu dublată de virtualul impus de tehnologie. Dacă toţi 
educatorii din generaţiile anterioare au avut motive să fie surprinși de imperialismul rapid al noilor 
tehnologii, fiind rezervați în utilizarea ei, pentru generațiile actuale de copiii – nativii nativilor (digitali) – 
nu vom mai avea justificarea necunoașterii sau a surprizei. 
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ȘCOALA... O PICATURA DE APA – UN STROP DE VIAȚA! 

EXEMPLU DE BUNA PRACTICA 
 

PROF. MIRCEA RUSU 
ŞCOALA PROFESIONALA SPECIALA SAMUS CLUJ-NAPOCA 

 
În afara şcolii, creativitatea elevilor poate fi încurajată prin desfăşurarea unor activităţi extraşcolare 

şi extracurriculare, ce pot completa activităţile de învăţare din clasă. În sistemul metodelor şi tehnicilor de 
stimulare, imaginaţia se identificată cu creativitatea datorită concomitenţelor afective şi emoţionale şi a 
desfăşurării spontane, relativ inconştiente a mecanismelor de creaţie. Desfăşurarea unor activităţi în afara 
orelor de curs în care sunt folosite metode creative, permit elevilor ieşirea dintr-un sistem cunoscut şi 
descoperirea altor moduri de a gândi. Asocierile şi combinările unor obiecte sau fenomene cât şi aprecierea 
unor elemente mai îndepărtate, simulează capacitatea creativă a elevilor ducând astfel la apariţia ideilor 
originale. 

Creativitatea elevilor poate fi descoperită prin realizarea de experimente în limbă şi comunicare, 
matematică şi ştiinţe ale naturii, în artă, în educaţie muzicală şi altele care ajută elevii în achiziţionarea unor 
perspective de a face conexiuni neobişnuite. Numeroasele abordări privind studierea creativităţii ce cuprind 
orientări majore asupra explicării acestui fenomen complex descriu natura procesului de creaţie, subliniază 
dezvoltarea ca o expresie a talentului creativ al elevilor, promovează comportamentul creativ, oferă suport 
pentru conceptele de învăţare creativă şi altele. 

Școala...o picătură de apă – un strop de viață! activitatea pe care o prezint în cele ce urmează este o 
activitate extracurriculară interdisciplinară ce are ca scop conștientizarea într-o mare măsură a elevilor 
asupra importanței reducerii consumului inutil de apă, putând astfel contribui la salvarea Planetei supusă 
încălzirii globale. 

 Activitatea a implicat un număr de 20 de elevi și a avut ca: 
 Obiective:  
- Identificare măsurilor obișnuite de conservare a apei pe care le elevii le pot schimba sau adapta. 
- Determinarea modului în care practicile de conservare a apei salvează apa și viața în sine. 
- Recunoașterea importanței conservării apei pentru viață. 
Materiale utilizate: tabla magnetică, markere, coli de hartie A4, creioane colorate. 
Procedura de lucru:  
1. Elevii au desenat situații în care cred ei că apa a fost irosită.  
2. Ei și-au prezentat desenele colegilor. 
3. Ei au discutat despre metodele prin care cred că pot folosi apa mai eficient. 
4. Elevii au creat o listă cu metode prin care apa este salvată și nu irosită. 
Activități propuse:  
1. Elevii vor desena situații în care ei consideră că apa este irosită. 
2. Se solicită elevilor să țină o evidență a apei folosite de ei pe perioada unei săptămâni - completând fișa 

distribuită pentru acest scop (vor nota numărul litrilor de apă folosiți pentru fiecare activitate). 
3. Nu ne așteptam la o asemenea valoare! Se pare că pierderea de apă a fost de aproximativ 200 de litri pe zi. 
4.  Discutăm motivele pentru care apa nu trebuie irosită (ținem cont că ei trebuie să mentioneze faptul că în 

viitor sursele de apă sunt limitate, necesitățile oamenilor pentru folosirea apei vor creste dar în același timp costurile 
pentru folosirea apei trebuiesă fie cât mai mici.  

5. Cerem elevilor să gândească un plan de conservare a apei prin care ei pot să conserve apa la școală și acasă. 
6. Cerem elevilor să identifice 3-5 metode de conservare a apei. 
7. Elevii vor aplica aceste metode pe parcursul unei săptămâni. 
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8. Elevii vor nota rezultatele măsurătorilor litrilor de apă folosiți pe parcursul acestei săptămâni în care au 
aplicat măsurile de conservare a apei discutate.  

Concluzii și evaluare: 
- Elevii au desenat situații în care cred ei că apa a fost irosită.  
- Ei și-au prezentat desenele colegilor. 
- Ei au discutat despre metodele prin care cred că pot folosi apa mai eficient. 
- Elevii au creat o listă cu metode prin care apa este salvată și nu irosită. 
- Elevii au creat un afiș care să arate beneficiile conservării apei - izvor al vieții. 
- Elevii au scris un articol pentru revista școlii în care au arătat de ce cred ei că este numită APA - 

izvorul vieții. 
În urma discuțiilor au rezultat câteva recomandări de conservare a apei: 
• Închideți robinetul de apă atunci când nu îl folosiți. 
• Nu lăsați apa să curgă când vă spălați pe dinți.  
• Închideți apa în momentul când vă săpuniți. 
• Păstrați o sticlă cu apă de băut în frigider în loc de a lăsa apa să curgă la robinet până devine rece. 
• Limitați timpul acordat pentru duș la 10 minute sau mai puțin. 
• Înlocuiți îmbăierea în vană cu dușul. 
• Reduceți rezervoarele de apă de la WC-uri și nu aruncați gunoi obișnuit în acestea. 
• Când vă spălați pe mâini mai bine lăsați să se strângă apa în chiuvetă decât să o lăsați să curgă la 

robinet. 
• Udați spațiile verzi dimineața și seara pentru a reduce evaporarea. Pe cât posibil încercați să salvați 

apa de ploaie pentru a uda plantele. 
  
Din produsele activității cu elevii: 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÎNT PRIMAR, SABĂU OLGA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, BOGEI, BIHOR 
 
Ne aflăm într-un moment al istoriei în care se schimbă ceva fundamental şi inexorabil. Dezvoltarea 

explozivă a tehnologiei informaţionale a calculatoarelor şi a microcalculatoarelor, a oferit variate 
posibilităţi de ameliorare şi modernizare a activităţii din toate sectoarele şi a făcut să se constituie treptat, 
un mediu informatizat, determinat de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor. 

Construirea unui nou mediu educaţional ar trebui corelată, nu doar cu dimensiunile noului tip de 
personalitate umană, cât mai ales cu achiziţiile de ultimă oră ale culturii şi cunoaşterii. Rezultatul ar fi 
,,noua alfabetizare” a mileniului trei, cea computaţională, care nu este liniară, astfel încât omul acestui 
mileniu să nu fie ,,prizonierul fără speranţă al tehnicilor”, el trebuie să fie un om liber, posesor al unei 
culturi tehnologice şi în egală măsură al unei conştiinţe tehnologice. De aici, introducerea învăţământului 
informatic în şcoală( încă din primele cicluri ale şcolarităţii, elevii sunt iniţiaţi în tainele calculatorului de 
cadre didactice specializate), dar şi utilizarea frecventă a computerului ca mijloc de învăţământ auxiliar în 
predarea şi învăţarea celorlalte discipline şcolare. De aici, vehicularea tot mai frecventă a noţiunilor ca IAC- 
instruirea asistată de calculator, învăţarea asistată de calculator, tehnicile informaţionale computerizate, 
care ne reflectă realităţi educaţionale. 

Instruirea asistată de calculator necesită un program de instruire, care este un produs pedagogic, 
respectiv rezultatul programării pedagogice; acesta urmează să fie transpus într-un program-computer, 
constituie ceea ce informatica numeşte ,,software”. Echipamentele electronice propriu-zise, care asigură 
valorificarea în practică a celor două tipuri de programe, sunt cunoscute sub denumirea de ,,hardware”. 

Instruirea asistată de calculator nu presupune introducerea empirică a calculatorului în procesul de 
învăţământ, fără o linie didactică bine precizată, fără orientări pedagogice, psihologice şi metodice şi fără 
cadre didactice cu pregătirea psihopedagogică necesară. Astfel, difuziunea instruirii asistate de calculator 
în practica şcolară implică adoptarea unei strategii, care presupune cu necesitate munca în echipă, precum 
şi asigurarea anumitor condiţii:adaptarea educaţiei la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii, în 
aşa fel încât educaţia să constituie un factor activ al dezvoltării;realizarea de progrese în domeniul 
informaticii, al calculatoarelor şi al tehnologiilor de comunicare;îmbogăţirea şi modernizarea permanentă 
a sistemului metodelor de învăţământ, eliminarea ,,întârzierii cronice a şcolii în raport cu viaţa”, pentru a 
se putea realiza progrese în toate sectoarele de activitate(toate fiind condiţionate de calitatea educaţiei). 
Este semnificativă în acest context remarca lui R.Lefranc: „Este uimitor cât de puţin au fost influenţate 
până acum metodele de învăţământ de progresul continuu. În multe ţări, ele nu diferă prea mult de acelea 
care erau aplicate cu secole în urmă. Această întârziere cronică a şcolii în raport cu viaţa corespunde, fără 
doar şi poate, unui fenomen de psihologie socială, educatorul fiind, prin natura sa, destul de neîncrezător 
în faţa invaziei progresului în profesia sa.” 

Introducerea calculatorului în şcoală nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o modalitate de 
creştere a calităţii, a eficienţei învăţării şi predării. Instruirea asistată de calculator reprezintă o nouă 
strategie de lucru a profesorului şi a elevilor, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării, care 
îmbogăţeşte sistemul activităţilor didactice pe care aceştia le desfăşoară şi care prezintă importante valenţe 
formative şi informative. 

Astăzi, funcţionalităţile calculatorului sunt bine cunoscute, nu puţini dintre pedagogii occidentali sau 
chiar est-europeni recomandându-l în practica şcolară uzuală pentru următoarele avantaje: 
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1. Calculatorul este un mijloc mai eficient decât tabla sau foaia de hârtie de înregistrare a unor 
expresii, prin linii, forme, culori. Astfel, are capacitatea de stocaj nelimitat pentru toate felurile de 
informaţii, capacitatea de modificare infinită, de adiţionare şi reconfigurare, capacitatea combinatorică 
multiplă a modurilor de expresie(prin text, simbolistică, aspect grafic, colorit), posibilitatea de a opta pentru 
instrumente diferite de lucru (dicţionare, enciclopedii, pagini web personalizate, baze de date). 

2. Calculatorul este un mijloc de construcţie şi de modernizare care combină mai multe feluri de 
raportare la cunoaştere: poate stoca idei şi teorii variate, poate simula fenomene sau realităţi fizice altfel 
imperceptibile( creşterea firului de iarbă, reproducerea celulelor etc.) 

3. Calculatorul integrat într-o reţea este un mijloc excelent de comunicare şi exteriorizare a copilului, 
mai ales a celui cu inteligenţă intrapersonală, timid şi retras, de relaţionare cu cei din mediul proxim sau 
îndepărtat.. 

4. Calculatorul este un mijloc excelent de experimentare la vârsta infantilă: în faţa monitorului, 
copilul descoperă mai uşor universul, experimentează reacţii în faţa lui, chiar reordonează datele existenţei, 
în acord cu nevoile şi aspiraţiile sale. 

5. Calculatorul este un dispozitiv excelent de programare; prin intermediul lui, se pot executa operaţii 
proiective, se poate stabili o anumită succesiune de secvenţe cu caracter operaţional, care facilitează 
inclusiv dobândirea şi exersarea de abilităţi tehnice 

Utilizarea calculatorului se impune în secvenţele de instruire pe care profesorul nu le poate organiza 
şi realiza cu rezultate mulţumitoare în activităţile didactice obişnuite, tradiţionale: 

• desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel; 
• simularea unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate şi suplinirea unor demonstraţii 

experimentale; 
• desfăşurarea de activităţi de autoinstruire; 
• desfăşurarea de activităţi de autotestare; 
• desfăşurarea de activităţi recapitulative; 
• organizaea de jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi abilităţilor sau în scopul 

îmbogăţirii acestora. 
Din aceste funcţionalităţi derivă şi potenţiala utilitate a calculatorului la orele de literatură. El poate 

constitui o excelentă sursă de informare pentru elevii care au intenţia de a-şi acoperi o serie de lacune şi nu 
pot frecventa biblioteca. Instruirea asistată de calculator sprijină actul învăţării prin: CD-uri, DVD-uri, 
dicţionare, enciclopedii de diverse tipuri, audiobook-uri, înregistrări, ecranizări ale unor opere literare. 

Acestea au avantajul că se adresează mai multor tipuri de inteligenţe (vizuale, auditive etc.). 
Bibliotecile virtuale, blogurile literare şi diversele site-uri de literatură (poezie sau proză) ale unor reviste 
literare, pun la dispoziţia elevilor texte literare şi vin în întâmpinarea dorinţei de a fi la curent cu noutăţile 
editoriale, de a se familiariza cu specificul unor texte precum recenzia sau articolul de critică. Sistemul 
multimedia poate fi folosit cu succes în redactarea unor portofolii, a unor texte puternic tipizate sau a unor 
prezentări în Power Point. 

În cadrul lecţiilor de limbă şi comunicare, IAC sprijină actul învăţării prin: utilizarea a diverse teste 
care permit un feedback rapid, iar pentru profesor centralizarea facilă a rezultatelor. Existenţa unor 
corectoare ortografice, a unor dicţionare în format electronic, aflate permanent la dispoziţia elevilor, sprijină 
elevii în însuşirea unor deprinderi de scriere şi pronunţare corectă şi expresivă. Facilităţile oferite de 
internet, precum blog-ul literar, chatul, diversele forumuri de discuţie, corespondenţa electronică, 
contribuie la exersarea şi formarea competenţelor de comunicare. 

Comunicarea IAC este eficientă dacă:elevul este solicitat prin întrebări; să existe un dialog între 
calculator şi elev( întrebări, mesaje, anunţuri, comenzi de derulare);utilizarea sistemului multimedia trebuie 
să implice ideea de acţiune prin relaţionare, adaptare, generalizare şi prelucrare. 
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Profesorul actual oscilează între două atitudini: profesorul noosferei, care nu-şi concepe existenţa fără 
calculator şi cel înfricoşat de posibilitatea alienării, a dependenţei, a pierderii contactului cu realitatea. 

În afara misiunii de educare şi instruire a tinerei generaţii, profesorii secolului XXI trebuie să 
întărească relaţiile interumane şi prin dezvoltarea unor activităţi educative care să-i determine pe tineri să 
comunice mai mult verbal ,, face to face” şi mai puţin virtual. 

Pentru şcolarii secolului XXI, calculatorul şi Internetul sunt provocări mult mai mari decât citirea 
unei cărţi. Se poate citi o carte şi pe Internet, dar rezultatul nu va fi acelaşi ca pe suport de hârtie. 

Sunt şi multe dezavantaje ale utilizării calculatorului şi Internetului, atât pentru elevi, cât şi pentru 
profesori: şablonizare, uniformizare, tentaţia de a apela la proiecte, itemi de evaluare, soluţii didactice 
gândite de alţii, lipsa controlului asupra calităţii informaţiei, excese vizând comunicarea virtuală, utilizarea 
excesivă a site-urilor de socializare, irosirea timpului, accesarea jocurilor, distracţii facile, afectarea 
comunicării directe, alienarea, plagiatul, copierea temelor, sărăcia lingvistică, amestecarea registrelor 
limbii, probleme legate de scrierea corectă în limba română, de folosirea diacriticelor. 

Tentativele de a umaniza calculatorul (s-a inventat chiar o carte care poate fi răsfoită pe ecranul 
calculatorului, mimând gestul răsfoirii, asociat doar actului lecturii unei cărţi concrete) nu se pot solda decât 
cu un eşec. Limbajele maşinii nu pot substitui limbajele cărţii ca intermediar între lumea autorului şi cea a 
cititorului, o lume infinită. Multitudinea interpretărilor universurilor ficţionale nu poate fi just percepută şi 
valoriza printr-un intermediar tehnic, oricât ar fi de inteligent. 

Lipsa experienţei lecturii se observă din ce în ce mai mult în vocabularul sărac al elevilor, în 
comunicarea acestora care se transformă uneori într-un joc de pantomimă menit să transmită ceea ce 
gândesc. 

Cartea şi calculatorul ocupă locuri separate în sfera preocupărilor noastre cotidiene, chiar dacă 
domeniul literar şi cel al tehnologiei informatice se intersectează de multe ori. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR SABO LIANA TEODORA 

ȘCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE CANTEMIR” ORADEA 
 
Nu știu câți dintre noi am prevăzut, am visat sau ne-am dorit cursuri exclusiv în on line în 

învățământul românesc de la orice nivel pe o perioadă de câteva luni de zile la modul sugerat sau chiar 
obligatoriu. Personal, eu nu aș putea fi inclusă în această categorie și nici măcar nu eram pe aproape.  

 
Totul a început ca o mare surpriză și nu pentru toată lumea a fost una plăcută. Gândurile au năpădit 

ambele tabere: cadre didactice și părinți. Interesant a fost și pentru cadrele didactice care au îndeplinit și 
rolul de părinte.  

 
Poate cel mai vizibil beneficiu al școlii în on line este faptul că elevii au putut continua programul de 

învățare și asimilare de priceperi și deprinderi fără a se îngheța anul școlar. La clasa pregătitoare la care 
predau am terminat materie specifică la toate disciplinele de învățare. A fost posibilă colaborarea pe 
orizontală și verticală, între cadru didactic-elevi și între elevi-elevi. Preșcolarii și școlarii mici s-au bucurat 
de sprijinul emoțional al cadrului didactic care a avut posibilitatea să încurajeze elevul, să corecteze și să 
dea feedback muncii sale. Am intervenit în câteva cazuri: o elevă cu rezultate bune la învățătură și purtare 
până în momentul cursurilor on line avea un blocaj emoțional manifestând anxietate față de eventuale 
intervenții în fața colegilor; teama de a nu ști ce să facă sau dacă va ști răspunsul; neliniștea datorată 
tendinței lor de a răspunde în cor, fără a aștepta să termine interlocutorul. Cu unii elevi am comunicat 
individual telefonic, în cazul altora a fost nevoie doar de timp în care ei să privească cu microfonul 
dezactivat și următoarea zi să se comporte că și în clasa cu care erau obișnuiți, pentru alții au fost de ajutor 
regulile stabilite de comun acord, reguli de respectat în timpul activităților în on line. Ca și cadru didactic 
am putut continua procesul de cunoaștere al propriilor elevi. I-am încurajat să participe la activitățile din 
casă ajutându-i pe părinți. Astfel și-au descoperit noi pasiuni în a găti ceva anume, în a folosi aspiratorul 
sau alt obiect, în a așeza estetic și artistic mâncarea în farfurie, în a decora propria cameră sau un colț din 
casă sau grădină, în a se da cu bicicleta, a sări coarda.  

 
Elevii și-au transformat programul într-unul specific vacanțelor cu ora de culcare târzie și la fel de 

târzie și ora de trezire. Unii părinți au intervenit ca măcar aceste ore sa fie caracterizate de rezonabilitate, 
alții au rămas spectatori neintervenind. Astfel, profesorii s-au adaptat și cei mai mulți au început orele în 
on line la nouă dimineața, la prânz sau chiar după amiază. Dacă elevul beneficia de propriul terminal 
(smartphone, tabletă, laptop, calculator) atunci participarea la cursuri și pregătirea pentru acestea era mai 
facilă. Copilul meu s-au bucurat de această binecuvântare, dar nu aș putea spune același lucru despre toți 
elevii mei de clasă pregătitoare. Specialiștii afirmă că pentru un copil de șapte ani nu este benefică 
activitatea pe ecran din punct de vedere al timpului petrecut în fața unui ecran. Părinții și-au însușit acest 
punct de vedere și nu le-au dăruit copiilor smartphone. Nu aduc în prim plan rațiuni de cost. Situația 
concretă s-a dovedit a fi: în această perioadă de on line acești elevi au depins în totalitate de terminalul 
deținut de părinte. Iar dacă într-o familie erau mai mulți copii preșcolari sau școlari, situația putea fi mai 
complicată. Dar școlarii mici din clasa pregătitoare depindeau și de timpul unuia dintre părinți sau bunici. 
Unii părinți și-au continuat munca la serviciu, unii fiind cuprinși în prima linie în lupta împotriva covorului. 
Aceste condiții au făcut posibilă participarea la cursurile on line după amiază când elevii puteau beneficia 
de asistența unui adult care să îi ajute să intre pe platforma de învățare, să activeze sau dezactiveze 
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microfonul, să le pună la dispoziție materiale de lucru, să îi încurajeze și motiveze. Ca să pot preda și facilita 
înțelegerea adunării și scăderii cu sau fără trecere peste ordin în concentrul 0-31 am filmat câteva lecții sau 
am lucrat folosind material mărunt avut la dispoziție de la propriul copil, inclusiv tabla cu cretă și markere 
ce o avea în proprietate. Sunt conștientă de faptul că după activitatea în on line urma și munca părintelui cu 
propriul copil. Uneori putea fi dificil. Ritmul de predare a fost mai accelerat în on line decât înainte de 
această perioadă datorită primelor săptămâni în care nu am predat. Activitatea în on line fiind sugerată și 
încurajată fără a fi obligatorie, am luat hotărârea de a face activități de consolidare și recapitulare.  

 
Dacă suntem sinceri cu noi înșine, suntem nevoiți să recunoaștem că școala în on line a avut avantaje 

și dezavantaje. A depins de fiecare persoană să transforme punctele slabe în puncte tari apelând la propria 
persoană, la școală sau chiar comunitatea din care face parte. Provocarea pe care doresc să o aduc în atenție 
este cum ne vom folosi din toamnă, în anul școlar următor, de toată experiența acumulată, de multitudinea 
de cursuri la care am participat, de experiența dobândită în urma activităților. Am la dispoziție câteva 
săptămâni să plănuiesc, gândesc pentru că sunt hotărâtă să nu las să îmi scape beneficiile experienței 
acumulate. O altă provocare pe care o întrezăresc este munca diferențiată cu elevii, unii fiind stimulați 
intelectual mai mult decât alții. E nevoie de o evaluare corectă a nivelului de dezvoltare al fiecărui elev și 
de aplicat un traseu ce le va permite elevilor să se dezvolte în ritm propriu, dar la nivelul de dezvoltare 
specific vârstei lor.  
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ȘCOALA DE ACASA ȘI ACTIVITAȚI PENTRU 

 DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII 
 

PROF. ȘACU DORINA 
 
Școala nu înseamnă numai studierea matematicii, biologiei sau istoriei, ea reprezintă mult mai mult 

decât atât în viața elevilor noștri. La școală copiii învață despre ei, despre relațiile cu ceilalți și cu mediul 
înconjurător și dezvoltă o înțelegere mai profundă a diferitelor sentimente și emoții pe care le 
experimentează. Această perioadă în care cursurile au fost făcute de acasă a fost mai dificilă din perspectiva 
predării de cunoștințe noi, dar a adus și multe beneficii din punctul de vedere al dezvoltării personale și 
relațiilor cu familia. Bineînțeles că școala a continuat, fiecare dintre noi a ”mers la școală” în camera lui, în 
bucătărie sau în camera de zi. Dar s-au mai întâmplat două lucruri foarte importante în această perioadă de 
izolare instituită datorită crizei sanitare cauzată de virusul Covid-19: unul este faptul că am avut timp pentru 
îmbunătățirea unor abilități sau pentru dobândirea unora noi, am avut mai mult timp pentru hobby-urile 
noastre și pentru a face ce ne place. Al doilea este faptul că părinții și copii au petrecut mai mult timp 
împreună pentru a face diverse activități sau pentru a realiza proiectele propuse de școală.  

Unul dintre lucrurile cele mai simple dar și mai pline de satisfacții pe care părinții le pot face cu copiii 
lor este să le citească sau să-i încurajeze să înceapă o carte. În afară de modul în care poveștile hrănesc 
imaginația copiilor, cititul aduce și alte beneficii educaționale foarte bine documentate. În cuvintele 
scriitorului Roald Dahl, ”astfel mintea Matildei a continuat să se dezvolte, hrănită de vocile tuturor acelor 
autori care își trimiseseră cărțile în lume ca niște vapoare pe mare. Aceste cărți i-au dat Matildei un mesaj 
plin de speranță și căldură: ”Nu ești singură”. Acum, mai mult ca niciodată, copiii au nevoie să știe că lumea 
va fi bine și că ne vom întoarce la obiceiurile noastre în curând. Dar până atunci, cititul poate fi o binevenită 
distragere a atenției de la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și poate fi integrat în noua rutină a caselor 
noastre. Iată câteva moduri în care activitățile care includ cititul pot dezvolta gândirea critică și imaginația 
copiilor: 

• Discuții pe baza ilustrațiilor coperților și a prezentării de pe coperta din spate – împărtășiți ideile și faceți 
preziceri folosind informațiile de pe coperți; 

• Faceți scurte pauze pe parcursul lecturii pentru a discuta despre imagini, diverse personaje și direcția în 
care credeți că va merge firul poveștii; 

• Puneți întrebări deschise – întrebări care stimulează gândirea, dezbaterile și diverse puncte de vedere; 
•  Încurajați copiii să se gândească la personaje, la sentimentele lor, de ce au acționat acestea într-un anume 

mod și ce schimbări ar aduce ei la modul de desfășurare al acțiunii; 
• Cititul pe roluri poate fi o activitate amuzantă care va dezvolta în același timp abilitățile sociale și de 

comunicare, le va mări încrederea în sine și îi va face mai expresivi; 
• În timpul lecturii puteți face traduceri ale unor cuvinte în alte limbi pe care le cunosc copiii; 
• Încurajați copiii să facă conexiuni între acțiunea poveștii și alte cărți sau viața lor; 
• Arta este un mod grozav de a-i atrage pe copii să citească – ei pot desena personajele preferate sau diverse 

acțiuni ale poveștii; 
• Pentru cititorii mai mici, sau la început de drum, recititul unei povești dezvoltă fluența și procesarea mai 

rapidă a cuvintelor. 
Tot pentru a dezvolta abilități și competențe care le vor fi de folos elevilor în viitor, profesorii pot 

folosi minunata lume a internetului pentru a vizita virtual locuri pe care nu le putem vizita fizic în această 
perioadă. După cum spunea Albert Einstein: ”Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Căci 
cunoașterea este limitată la ceea ce știm și înțelegem, în timp ce imaginația cuprinde toată lumea, tot ceea 
ce va fi vreodată de cunoscut sau înțeles.” 
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Tururile virtuale sunt o modalitate simplă, dar foarte eficientă de a asigura o experiență bogată de 
învățare pentru elevi. Video-uri realizate în muzeele lumii, galerii, parcuri și site-uri istorice înregistrează 
imagini 3600 iar privitorii le pot controla, alegând diferite direcții și unghiuri. Aceste tururi pot fi structurate 
astfel încât elevii să profite la maximum de experiența oferită. Astfel, putem concepe trei faze ale activității: 

1) Înaintea turului: contextualizarea – întrebați elevii ce alte vizite la muzee, parcuri naturale sau în 
străinătate au mai făcut și rugați-i să povestească câteva amănunte pentru a genera entuziasm pentru noi 
aventuri; apoi puteți solicita idei de locuri pe care ar vrea să le exploreze. 

2)  În timpul turului – puneți întrebări pentru a afla gânduri, reacții și sentimente provocate de 
experiența virtuală; încurajați-i să-și folosească simțurile pentru a descrie ce pot vedea și auzi. 

3)  După terminarea turului – oferiți ocazia elevilor să răspundă: 
• pot desena sau scrie: trei lucruri pe care le-au învățat din această experiență, două întrebări pe care 

le mai au, un aspect al turului virtual care le-a plăcut; 
• pot crea o prezentare fizică, cu cartoane, hârtie și creioane colorate sau una digitală, folosind 

instrumente cum ar fi: Book Creator, Adobe Spark, Google Slides, Microsoft Powerpoint sau smilebox.com 
pentru a crea un album foto online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bibliografie: 
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APLICAREA METODELOR MODERNE ÎN  

 PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PROF. SAGHIN MARIOARA 
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE DUCA, CONSTANȚA 

 
Învăţământul virtual este, în prezent, o extensie (şi o completare) a învăţământului clasic; într-o 

perspectivă mult mai apropiată decât ne aşteptăm, rolurile se vor inversa. Pe diferite canale media, primim 
semnale despre transformarea educaţiei, din artă în industrie; de la terminologie, la tehnologie, de la 
protagonişti la instituţii, se insinuează inevitabilul paralelism cu apariţia primei revoluţii industriale, în care 
artizanul dispare concurat de produsele de serie. 

Predarea unui curs prin mijloace de e-Learning reduce drastic interacţiunea profesor-cursant; totuşi, 
prin modelarea cursantului şi monitorizarea/analiza răspunsurilor acestuia prelegerea poate fi mai mult sau 
mai puţin personalizată în vederea creşterii eficienţei acesteia. Posibilitatea personalizării procesului 
educaţional este principala cerinţă în construirea sistemelor de învăţare asistată de calculator pentru orice 
formă de învăţare, incluzând învăţământ continuu şi reconversia profesională. în cazul acestor forme de 
învăţare, cel mai frecvent subiectul studiului constă în grupuri de utilizatori; între aceşti utilizatori, pot 
exista diferenţe semnificative în ceea ce priveşte nivelul de învăţare, vârsta sau motive personale (obiective, 
scopuri) urmărite prin studiu. In consecinţa, modul în care este prezentat procesul educaţional - stilul 
cognitiv - poate fi extrem de diferit între utilizatorii care formează grupurile de studiu. Când sistemele de 
învăţare asistata de calculator sunt folosite pentru oricare din aceste forme de învăţare, trebuie să fie în stare 
să se adapteze la necesităţile şi cererile cognitive variate ale utilizatorilor, pentru a garanta eficienţa actului 
educaţional. 

Un software educaţional reprezintă ansamblul programelor informatice ce sunt utilizate într-un proces 
instrucţional asistat de calculator. Aici, fac referire nu numai la materiale educaţionale electronice, ci şi la 
sisteme de managementul instruirii, sisteme pentru realizarea predării prin Internet etc. Există foarte multe 
tentative pentru clasificare software-urilor educaţionale. O primă abordare a clasificărilor soffware-urilor 
educaţionale o reprezintă clasificarea bazată pe tipul software-ului. în 1987 Newman a identificat 11 
categorii de software-uri: procesoare de texte; simulatoare; jocuri; programe pentru regăsirea informaţiei; 
programe pentru rezolvarea problemelor; programe dedicate repetiţiei şi practicii; tutoriale; software-uri de 
calcul tabelar; aplicaţii de control; comunicaţii; instrumente productive pentru profesori. în anul 1991, 
Pelgrum şi Plomp au identificat mai multe aplicaţii.  

Predarea metodelor numerice cu Mathcad în cadrul cursului permite prezentarea şi comentarea unor 
exemple semnificative, ilustrări grafice complexe, generarea unor forme noi pentru algoritmi, studiul 
erorilor în calculele efectuate, etc. Mathcad-ul poate prelua acele calculele numerice sau simbolice greu de 
efectuat „cu mâna", ceea ce permite concentrarea expunerii pe etapele importante ale algoritmului. 
Prezentarea făcută în acest fel este mult mai convingătoare decât una în care, din cauza complexităţi 
calculelor, sunt omise toate detaliile şi furnizate formulele finale fără nici un fel de justificare.  

Analiza produselor educative este o problemă care se pune simultan profesorilor, elevilor, părinţilor 
şi sistemului educativ. In faţa abundenţei resurselor pedagogice, on-line şi off-line, provenite de la operatori 
comerciali sau publici, de la indivizi izolaţi sau de la organizaţii, utilizarea lor implică evaluarea calităţii şi 
a valorii lor, adecvarea la nevoile şi contextul de utilizare. Luarea în discuţie a facilităţilor reţelei Internet 
şi a celor oferite de utilizarea produselor media on-line deschide, în jurul acestei probleme, un nou spaţiu 
de reflecţie şi de acţiune 

 În prezent, utilizarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale pentru organizarea și asistarea 
procesului de predare- învățare nu mai este un lux, ci o necesitate, o parte integrantă a vieții noastre 
cotidiene și, mai ales, o condiție indispensabilă adaptării și integrării generațiilor tinere și foarte tinere în 
contextul globalizării. Rezultatul învățării trebuie să fie, deci, dobândirea unor competențe. Calculatorul 
utilizat în activitatea instructiv-educativă contribuie la schimbări majore în ceea ce privește strategiile de 
lucru cu elevii, reînnoind tehnicile de predare și de învățare. Astfel profesorii ar trebui să folosească 
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mijloacele informatice ca metode complementare în predarea matematicii și nu ca metode alternative. Cu 
atât mai mult cu cât interesul pentru aceste mijloace informatice moderne în rândul tinerilor este crescut.  

 Softul GeoGebra face matematica mai accesibilă, deoarece reprezintă o punte de legătură între 
geometrie și algebră într-un mod vizual, complet inedit. Astfel, elevii pot vedea, atinge și experimenta 
matematica, care, la rândul ei, devine dinamică, interactivă și distractivă, prin exploatarea posibilităților 
oferite de noile tehnologii. Softul nu înlocuiește profesorul ci îl ajută să predea mai eficient și îi oferă 
libertatea de a-și concepe noi lecții, adaptate nivelului elevilor.Platforma educaţională Geogebra este utilă 
în învățarea și predarea matematicii și a științelor, de la nivel elementar până la nivel universitar. 
Matematicianul Markus Hohenwarter, creatorul softului GeoGebra, a inițiat proiectul în 2001 la 
Universitatea din Salzburg. Programul a fost conceput și dezvoltat ca instrument didactic informatic 
destinat procesului de predare și învățare a geometriei la nivelul gimnaziului, independent sau simultan cu 
algebra la nivelul liceului. Folosirea programului în orele de matematică stimulează, face conținuturile mai 
accesibile, declanșează acele mecanisme care îi fac pe elevi să fie participanți activi la procesul de instruire. 
Și, foarte important, folosirea acestui program se poate îmbina cu o varietate de metode didactice, atât 
tradiționale cât și moderne.  

E-learning reprezintă o metodă ce poate fi de real ajutor elevilor și cadrelor didactice, însă, ca orice 
alternativă educațională are punctele sale tari, dar și anumite minusuri. Platformele educaționle on-line puse 
la dispoziție sunt multiple: Google Classroom, Zoom, Livresq, Teams, Office 360, ASQ, ClassDojo, să 
amintim doar câteva dintre ele. Unele sunt gratuite, altele necesită abonament, însă toate oferă posibilitatea 
profesorilor de a desfășura ore atractive cu acess facil la informații. La bază se află, de fiecare dată, o 
conexiune la Internet stabilă și fiabilă. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, activitatea de învățare poate 
fi periclitată. 

Predarea online poate fi eficientă cu clase mai mari, precum și cu grupuri mai mici, dar acest aspect 
necesită pregătire și organizare. Etapele lecției trebuiesc gândite în avans, elevii trebuie să fie organizați 
foarte bine având la bază criterii riguroase de împărțire în echipe de lucru, durata activităților stabilită 
riguros, la fel și modalitatea de interacționare și oferire de feedback elevilor. Sincronizarea este cu adevărat 
importantă, astfel că toți elevii trebuie să se conecteaze la timp și să fie gata să înceapă prompt - mai ales 
dacă platforma este partajată cu alți profesori. Avantajele sunt că se oferă flexibilitate în ceea ce privește 
numărul elevilor ce participă la activitate și nu mai este necesară aranjarea lor fizică în sala de clasă. Totul 
este la un click distanță și activitatea poate începe. Distribuirea şi diseminarea informaţiei se desfășoară cu 
rapiditate, simultan la mai mulţi elevi, rezultatul fiind creşterea ratei de achiziţie a cunoştinţelor. Acest 
aspect este benefic atât pentru elev cât și pentru profesor, deoarece se pot şcolariza un număr mai mare de 
persoane simultan, fără intervanția directă a cadrului didactic. 

Cu toate aceste dezavantaje sau limitări, experienţa platformelor e-learning deja funcţionale a 
demonstrat faptul că participanţii la educaţie prin intermediul noilor tehnologii e-learning se familiarizează 
în scurt timp cu mediul virtual şi intră relativ repede în ritmul natural al transmiterii şi, respectiv, însuşirii 
de cunoştinţe prin acest modern şi eficient tip de educaţie. 

În zilele noastre utilizarea calculatoarele nu reprezintă un apanaj al intelectualului, ci al omului de 
rând și, mai ales, al generațiilor tinere. 
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 METODE ŞI TEHNICI INTERACTIVE DE PREDARE 

 FOLOSITE LA CLASA PREGĂTITOARE 
 

 P. I. P SABO IONELA MIRELA 
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GHERLA /CLUJ 

 
 Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în procesul de învățământ atât de educatoare cât și 

de învățător în a-i sprijini pe copii să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată 
mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor de a acţiona 
asupra naturii, de a folosi roadele cunoşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi 
caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.  

 Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 
sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter 
formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale în suprapunerea problematizării pe fiecare metodă 
şi tehnică de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial 
al copilului. 

 Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea 
şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile interpersonale de grup, sunt 
un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. 

 Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, 
dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor ceea ce asigură o participare mai vie, mai 
activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă. 

 În condiţiile împlinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un 
comportament contagios şi o strădanie competitivă, în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de 
probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. Interacţiunea 
stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru autodescoperirea propriilor 
capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. Munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor 
în părţi mult mai uşor de realizat, dezvoltă şi diversifică priceperile, capcităţile şi deprinderile sociale ale 
copiilor, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând copiii pentru învăţare. Grupul dă un 
sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la dispariţia fricii de eşec şi 
determină curajul de a-şi asuma riscul. 

 Prin aplicarea la clasă a metodelor interactive de grup, copiii îşi exercită capacitatea de a selecta 
informaţii, de a comunica idei şi deprind comportamente de învăţare necesare în viaţa de şcolar şi adult. 
Efortul lor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor fizice şi de cunoaştere, de abordare a 
altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare. Metodele interactive acţionează asupra modului de gândire 
şi manifestare a copilului. Aplicarea lor trebuie făcută sub forma unui joc cu reguli. Prezentate astfel, ele 
atrag copiii în activitate, spre învăţare activă, spre cooperare. Metodele interactive de grup necesită mult 
tact din partea dascălilor, deoarece trebuie ca ei să-şi adapteze stilul didactic în funcţie de structura 
personalităţii copilului. Aşadar, pentru fiecare copil cadrul didactic trebuie să potrivească optim: gestul, 
munca, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în raport cu 
situaţia. 

 Pentru a concretiza cele mai sus menţionate, ne-am oprit în ceea ce urmează asupra câtorva dintre 
metode: 

 „EXPLOZIA STELARĂ” este o metodă de stimulare a creativităţii în munca de explorare a unui 
subiect care conduce investigaţia copiilor în cinci direcţii precise, determinate de întrebări. Abordarea 
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investigaţiei se iniţiază din centrul conceptului şi se „împrăştie” în afară, spre obţinerea de idei conexe. 
Munca se desfăşoară într-o atmosferă de relaxare a copiilor. 

 Aceasta este o metodă de investigare a unui subiect prin întrebări coordonatoare, precis direcţionate 
în vederea transpunerii corecte în activitate a acestei metode, am respectat etapele: obişnuirea copiilor să 
adreseze întrebări în scopul efectuării de noi descoperiri; confecţionarea unei steluţe mari şi a cinci steluţe 
mici; împărţirea grupei în cinci subgrupe, fiecare având sarcina de a formula întrebări specifice determinate 
de întrebările coordonatoare. 

 Exemplificăm prin următoarea activitate din domeniul limbă și comunicare, cu tema „Natură” şi 
subiectul „Zi de primăvară” - lectură după imagini. Scopul acestei activităţi a fost: consolidarea 
cunoştinţelor copiilor cu privire la anotimpul de primăvară; stimularea comunicării orale; exersarea 
operaţiilor gândirii, a atenţiei distributive. 

 Obiectivele operaţionale au fost:  
O1 - să intuiască anotimpul prezentat în tablou; 
O2 - să identifice elementele compoziţionale ale tabloului; 
O3 - să descrie acţiunile şi legăturile dintre elementele compoziţionale ale tabloului; 
O4 - să se exprime în propoziţii corecte, coerente, clare. 
 Întrebările folosite au fost: 
 CE? - Ce vedeţi în acest tablou ? 
- Ce anotimp este prezentat aici ? 
- Ce fac în livadă copiii ? 
- Ce păsări călătoare au sosit ? 
- Ce fac tractoarele pe câmp ? 
CINE ? - Cine a sosit la cuib ? 
- Cine lucrează în livadă ? 
- Cine ară ogorul ? 
- Cine strigă puişorii să le dea mâncare ? 
UNDE ? - Unde au poposit berzele ? 
 -Unde şi-a făcut cuib rândunica ? 
 - Unde pasc oiţele iarba  
 -Unde se strâng frunzele şi crengile uscate ? 
CÂND ? - Când sosesc păsările călătoare ? 
 -Când se plantează pomii în livadă ? 

 -Când văruiesc trunchiurile pomilor ? 
 -Când se seamănă seminţele ? 
DE CE ? - De ce s-a topit zăpada ? 
 -De ce se ară ogorul primăvara ? 
 -De ce rândunelele îşi construiesc cuibul la streaşina casei ? 
 Se face sinteza parţială după fiecare set de întrebări. Sinteza generală se realizează în funcţie de 

nivelul clasei, de cadru didactic sau de către copii. 
În partea a doua a activităţii fiecare copil primeşte un jeton cu o imagine de primăvară. Copilul o 

priveşte cu atenţie, formulează o propoziţie adecvată, apoi aşează imaginea pe steluţa centrală „Zi de 
primăvară”. 

 Avantajele acestei metode sunt următoarele: stimulează creativitatea individuală şi în grup; dezvoltă 
şi antrenează operaţiile gândirii, atenţia distributivă; stimulează limbajul oral, comunicarea, activează 
vocabularul. Poate fi aplicată în activităţi variate: convorbiri, lecturi după imagini, jocuri didactice, 
povestiri, poezii, activităţi integrate. 
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 „CIORCHINELE” este o tehnică care antrenează gândirea liberă a copilului asupra unei teme şi 
facilitează realizarea unor conexiuni între idei, activând căile de acces şi actualizând cunoştinţele anterioare. 
Pune accentul pe realizarea de corelaţii.  

 Obiectivul aplicării acestei metode este completarea cu noi informaţii a volumului de cunoştinţe deja 
acumulate de copii, structura cronologică a acestuia sugerând imaginarea unui ciorchine. Metoda exersează 
capacitatea copiilor de concentrare asupra unui anumit conţinut. 

 Exemplificăm din activitatea “Ce știm despre animale?” Scopul acestei activități a fost: consolidarea 
cunoștințelor despre animale domestice și sălbatice; exersarea deprinderilor de exprimare corectă, fluentă 
și coerentă în propoziții și fraze; educarea sentimentelor de dragoste pentru animale; cultivarea interesului 
și plăcerii pentru învățarea prin cooperare. 

 Obiectivele operaționale au fost:  
 -să rezolve sarcinile de lucru, cooperând în grup; 
 -să construiască un ciorchine simplu. 
 Sarcina pentru copii: gândiți-vă la cuvintele care vă vin în minte când rostiți cuvântul “Martinel”.  

 
„SĂ DEZLEGĂM MISTERUL” este una din metodele de învăţare activă care poate fi utilizată în 

învăţământ, metodă care dezvoltă gândirea critică şi creativă a copiilor. 
 Cadrul didactic formulează problema căreia copiii trebuie să-i găsească soluţia, rezolvarea. Copiii 

sunt împărţiţi în grupe eterogene, fiecare grupă primind un plic cu jetoane. Componenţii fiecărei grupe 
analizează jetoanele pentru a descoperi legături dintre evenimentele ilustrate care ar putea duce la 
soluţionarea problemei. După sesizarea firului logic, voi aşeza jetoanele în ordine cronologică şi, după ce 
verifică succesiunea le lipesc pe o planşă. 

 Produsele finale vor fi expuse pe panou, raportorul fiecărei grupe îşi prezintă produsul, iar ceilalţi 
copii urmăresc, pun întrebări şi fac aprecieri. 

 „TRIEREA ASERŢIUNILOR” - Aserţiunea este „un enunţ care este dat ca adevăr”. Metoda presupune 
analiza situaţiei date, din punct de vedere al trăsăturilor etice definitorii, în vederea decizionării printr-una 
dintre aserţiunile oferite pentru selecţie. 
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 „TURUL GALERIEI” este o tehnică de învăţare prin cooperare, care stimulează gândirea, 
creativitatea şi învăţarea eficientă, încurajând copiii să-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de 
colegii lor. 

 „DIAGRAMA VENN” este o altă metodă de învăţare activă, care se foloseşte pentru a coopera, a 
observa, a analiza şi se poate utiliza în activităţile de învăţare şi fixare a cunoştinţelor copiilor. 

 „CONVINGEŢI AUDITORIUL CĂ EŞTI...” este o metodă empatică prin care copilul este pus în 
situaţia de a juca un rol, de a intra în pielea unui personaj, a unei persoane. 

 „METODA PROIECTULUI TEMATIC” este o metodă intens şi cu succes utilizată în învăţământ la 
clasele mici. Tema este stabilită în funcţie de preferinţele şi propunerile copiilor. 

 Putem concluziona că metodele interactive pot fi instrumente importante pe care cadrele didactice le 
pot utiliza pentru activităţi interesante, dense, care ajută copiii să realizeze judecăţi de substanţă şi 
fundamentale, să sprijine copiii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală. 
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ŞCOALA VIITORULUI 

 
PROF. INV. PRIMAR SADOVAN LACRIMIOARA 

COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN LALESCU” REȘIȚA 
 
Copiii de astăzi vin în clase cu mintea predispusă să recepteze și să integreze noul cu ajutorul 

imaginilor rapide, al videoclipurilor, al stimulilor colorați, puternici; au nevoie de fragmentare măruntă a 
cerințelor, de feedback imediat, de stabilire de misiuni în învățare. Cu toate acestea, actul didactic nu poate 
fi organizat numai din zona nevoilor lor de stimulare constantă, rapidă și aducătoare de plăcere. Elevul 
capabil de învățare durabilă este cel care ajunge să iasă din zona de confort, să urmărească o sarcină pe 
termen lung, să proceseze cerințe duble sau triple și să dezvolte raționamente de analiză, sinteza, evaluare 
si creativitate. 

Şcoala este locul unde trebuie să-i învăţăm pe elevi să gândească. Dacă până acum erau suficiente 
deprinderile de calcul şi abilităţile de raţionament pentru a avea succesul aşteptat, secolul XXI cere mai 
mult de la viitorii cetăţeni. Personalitatea elevului reprezintă stâlpul întregii activităţi didactice. „ A fi elev” 
nu este o profesie, ci o ucenicie în însuşirea profesiei de „a fi om.” Pornind de la ideea lui Seneca, „nu 
pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm, ” aş putea afirma că, şcoala se legitimează nu prin ceea ce face între 
pereţii ei, ci prin rezultatele ei în viaţă. În acest sens, trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra factorilor care 
influenţează motivaţia elevului către învăţare şi necesitatea de a-l situa în centrul activităţii de învăţare şi 
de formare a acestuia. Pentru ca învăţarea să fie eficientă elevul trebuie să preia controlul asupra propriei 
învăţări şi să o administreze. El este cel care îşi va spune ce, cum, unde şi când să gândească.  

Această paradigmă nouă, caracterizată prin accentul pus pe învăţare, pe construirea cunoaşterii de 
către elev, pe dezvoltarea de competenţe noi, poate fi facilitată prin utilizarea adecvată a tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de predare-învăţare-evaluare. Introducerea calculatorului în şcoală 
nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o modalitate de creştere a calităţii, a eficienţei învăţării şi predării. 
Folosirea calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru, un nou mod de concepere a instruirii şi 
învăţării, care îmbogăţeşte sistemul activităţilor didactice şi prezintă importante valenţe formative şi 
informative. Calculatorul simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le 
poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui, se oferă elevilor modelări, justificări şi 
ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservate sau greu 
observabile din diferite motive, aşezarea corpurilor în spaţiu, măsurători, ilustrarea problemelor. 

Astăzi există mai multe softuri folosite în procesul educaţional: softuri pentru facilitarea unor procese 
(editoarele de texte, aplicaţiile grafice etc.), softuri de prezentare a informaţiei specifice a unui domeniu ( 
de ex. softuri tematice: Ordinea operaţiilor, Corpurile geometrice, Înmulţirea numerelor naturale, Sistemul 
solar, Clasificarea regnului animal etc. Softurile educaţionale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de 
lecţii, chiar în cadrul mai multor discipline, pot fi /sunt concepute şi interdisciplinar. 

Completând designul educaţional cu softul educaţional se vizează în mod special progresul tuturor 
elevilor în învăţare, cu rezultate comparabile, indiferent de nivelul lor iniţial, rezultate care să le permită să 
aibă încredere în procesul de învăţare, astfel încât să poată continua să îşi pună în aplicare aptitudinile de 
învăţare la locul de muncă, la vârsta maturităţii, precum şi în procesul de învăţare continuă. 

Trebuie să ținem seama de caracteristicile generale ale softurilor educaţionale: interactivitatea, 
diversitatea, accesibilitatea, optimizarea instruirii, înțelegerea proceselor complexe, atractivitatea și 
ușurința utilizării, eficientizarea cursurilor, participarea activă a elevilor, feedback rapid, posibilitatea 
demonstrației rapide, flexibilitatea și scalabilitatea, pentru a înțelege necesitatea utilizării lor curente în 
actul didactic. 
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Softul educaţional este o metodă progresivă şi motivantă ce contribuie la eficientizarea 
predării/învăţării/evaluării, modernizarea actului didactic, încurajarea inovaţiei didactice, la accesibilizarea 
cunoştinţelor, creşterea randamentului dascălului. Este o alternativă la metodele tradiţionale.  

Nu trebuie uitat faptul că perfecţionarea actului învăţării implică şi perfecţionarea celui care conduce 
procesul educaţiei. Principiul pedagogic ce trebuie să stea în faţa dascălului este: „Nu trebuie să educăm 
copiii pentru ceea ce suntem noi azi, ci pentru ceea ce vor fi ei mâine.” Condiţiile vieţii moderne sunt cele 
pe care fiecare fiinţă umană le învaţă, trebuie să le înveţe în fiecare zi; şcoala este locul unde debutează 
această învăţare, iar deprinderea pe care copilul o primeşte aici trebuie să-i dea ceea ce este necesar: să-l 
înveţe să înveţe, pregătindu-l pentru o autoperfecţionare continuă astfel încât să fie capabil să înveţe/să 
dezveţe/să reînveţe.  

„Educaţia este paşaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparţine celor care se pregătesc 
pentru ea de astăzi” (Malcolm Little) 
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PREDAREA ONLINE INTRE MODERN ȘI EFICIENT 

 
PROF. ADRIANA ROTAR 

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU BORZA” 
CLUJ-NAPOCA 

 
Ultimele patru luni au adus în spațiul învățământului românesc, de toate tiprurile și nivelurile, multe 

provocări și multe dileme. Cea mai frecventă întrebare a fost ce tip de învățământ este mai eficient, cel 
online sau cel față în față? 

Cele mai multe voci au fost de părere ca există mai multe avantaje în a beneficia de cursuri în clasă, 
în comparație cu a le urma online, în primul rând pentru că există posibilitatea de a te întâlni fizic cu 
profesorul, de a cere feedback și de a vedea reacția lui. Modul tradițional de predare, indiferent dacă ești 
elev sau professor, te ajută mult mai ușor să îți gestionezi timpul, deoarece te duci la ore, există un orar, la 
clasă totul este foarte clar, fiecare știe ce are de făcut.  

Elevii au mai mult timp pentru a se întâlni cu colegii și cu profesorii lor și mai mult timp pentru ca 
temele predate să se înțeleagă în clasă cu ajutorul colegilor și a profesorului. Mulți elevi declară că învață 
cel mai bine față în față, că abordarea oferită de profesori li se pare mai practică la clasă, direct, nu online. 
Cursurile online ar putea fi eficiente pentru unii elevi, cu anumite probleme de adaptare la mediul școlar, 
cu toate că mulți elevi învață mai bine dacă pot interacționa cu profesorul și colegii lor, chiar dacă sunt mai 
introvertiți. 

Abordarea constructivistă se bazează pe presupunerea că indivizii învață să își construiască 
cunoștințele și semnificațiile prin interacțiunea cu ceilalți, cunoștințele nu sunt prezentate indivizilor, ci 
rezultă dintr-un dialog activ în care oamenii își creează propriile căi de învățare și cunoștințe. Conform 
abordării constructiviste, unii elevi comunică cunoștințele altora, care oferă feedback.  

De mulți ani, cu oferta de cursuri online, colegiile și universitățile din alte țări au avut un impact 
extraordinar asupra instruirii și învățării elevilor și studenților. Oportunitățile de educație la distanță au adus 
sala de clasă din cadrul liceului sau universității la domiciliu elevilor, oferind acestora privilegiul de a urma 
studii fără inconvenientul de a călători efectiv pentru a participa la demersul didactic. Lucru acesta s-a 
întâmplat preponderant în mediul universitar. 

În cazul învățământului românesc, lecțiile online au fost o adevărată provocare, în egală măsură 
pentru dascăli și elevi sau studenți. Unii dintre aceștia nu au avut abilitățile tehnologice necesare pentru a 
urma cursuri online, ceea ce a dus la multe dificultăți și frustrări.  

A ține sau a participa la cursuri online este mult mai ieftin decât a ține orele în clasă, din cauza 
costurilor de călătorie și a altor diverse cheltuieli financiare. Unii elevi au dificultăți în a obține acces la 
internet și un computer, deoarece costul obținerii unui computer este atât de costisitor. Proiectele se fac 
mult mai ușor în echipă la clasă, decât online. Acest lucru este mult mai ușor, deoarece elevii se pot întâlni 
fizic unul cu celălalt și pot discuta față în față, în comparație cu încercarea de a face sarcina de grup online, 
ceea ce ar putea fi provocator din cauza conflictelor de planificare..  

Formarea de grupe din clasele online este foarte greu de realizat și necesită mult mai mult timp pentru 
a-ți da seama dacă toată lumea poate lucra împreună la proiect în grupele stabilite, sau doar pentru unii sunt 
convenabile grupele formate. Greutatea poate interveni inclusiv atunci când trebuie să se trimită un simplu 
e-mail sau să se folosească un alt program pentru a se face comunicarea.  

Atribuțiile individuale ale elevilor, sarcinile individuale, în mediul tradițional de învățare, la clasă, 
pot fi uneori dificile și elevii au nevoie de ajutor din partea profesorului, atunci cu atât mai tare se complică 
lucrurile la predarea online. S-a spus că în evaluarea învățării elevilor și a activităților elevilor este nevoie 
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de jumătate din timpul profesional al profesorului în clasă, ceea ce reprezintă una dintre numeroasele 
responsabilități ale unui profesor.  

Efectuarea testelor în mediul din clasă devine uneori puțin copleșitoare, dar este și cea mai bună 
modalitate de a rezolva testul, deoarece elevii au posibilitatea de a pune profesorului întrebări cu privire la 
test și de a putea să se întâlnească fizic cu alți elevi și cu profesorul. Mulți profesori îi ajută pe elevi, cu o 
zi înaintea testului, să revizuiască materia, dându-le explicații suplimentare, astfel încât, testarea le permite 
elevilor să ia cea mai bună notă pe care o pot obține la respectiva materie. 

Testarea online este mai greu de realizat și de aceea, elevii vor primi mai multe teme sau proiecte, 
prin care profesorul să poată justifica parcurgerea materiei și elevii însușirea ei. Cursurile online le permit 
elevilor să își asume responsabilitatea de a se apleca mai mult asupra studiului individual, altfel decât în 
abordările tradiționale de instruire, dar unii elevi își fac greu timp să învețe dacă nu sunt impulsionați de 
către professor să studieze pentru teste și să facă temele.  

Concluzia, clară pentru mulți dintre cei implicați în actul didactic, elevi, profesori sau chiar părinți: 
predarea directă, în sala de clasă, aduce mult mai multe beneficii elevilor, din toate punctele de vedere, 
chiar dacă cea online este mai provocatoare și mai modernă.  
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EDUCAŢIE FĂRĂ FRONTIERE!  

ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASĂ! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ŞAHANSCHI MONICA MARIA 
 
 “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, martie 2020. Şcoala Altfel a fost într-adevăr altfel. Mai mult 

decât oricând, speranţa, încrederea, dorinţa de a comunica…toate acestea ocupau un loc foarte important. 
Ceea ce doream să facem la şcoală, am făcut acasă şi a fost bine, atâta vreme cât am specificat de la început 
câteva aspecte şi toţi participanţii le-au luat în considerare: activităţile aveau să se desfăşoare într-un mediu 
armonios - acasă, într-o echipă mai mare - întreaga familie, cu multe fotografii, chiar şi filmări. Timpul a 
fost prietenos de data aceasta, aşa că a meritat să îl valorificăm în mod plăcut, dar educativ şi să ne bucurăm 
cât mai mult de reuşite. Părinţii au fost permanent alături de copii, s-au implicat fizic şi emoţional şi au 
experimentat o formare. Nu una oarecare, pe care ar fi experimentat-o oricum prin intermediul celor mici, 
ci o formare dublă aş zice, pe de-o parte prin proiectele în care au fost implicaţi, iar pe de altă parte o 
formare generală de tehnologizare. Cel puţin la clasa la care predau, clasa pregătitoare, am simţit efortul 
tuturor factorilor umani implicaţi şi cred că “Şcoala de acasă” poate fi văzută ca un start bun pentru viitor.  

 Am început prin a trimite planificarea pentru Şcoala Altfel, adaptată activităţilor on-line. Plecând de 
la premisa naţională “Totul va fi bine!”, elevii au desenat un curcubeu lângă acest slogan şi au realizat un 
minunat afiş pe care l-au lipit pe geam. Ȋmpreună am desenat apoi Floarea emoţiilor pe ale cărei petale 
fiecare copil şi-a exprimat zilnic starea emoţională conform activităţii desfăşurate. Speranţa a răsărit şi 
dorinţa de altceva nou se lăsa aşteptată cu nerăbdare. 

 Am numit a doua zi drept “Voluntariat pentru reciclarea deşeurilor”. I-am învăţat ce înseamnă 
reciclarea, au identificat în casă obiecte care pot fi reciclate şi le-am propus să aplice reciclarea selectivă, 
am discutat de ce este necesar acest proces în viaţa oamenilor. Internetul ne-a venit în ajutor cu un filmuleţ 
educativ –Oliva Verde. Am finalizat prin desenarea simbolului corespunzător reciclării şi confecţionarea 
unei jucării conform tematicii. O nouă petală a Florii emoţiilor a fost completată. 

 A treia zi, după ce “ne-am îmbrăcat halatele albe”, fiecare elev a devenit Micul cercetător. Platforma 
Editurii Edu ne-a pus la dispoziţie câteva curiozităţi din lumea înconjurătoare, dar şi fişe care să consolideze 
cercetările. Activitatea a continuat cu realizarea experimentului ştiinţific “Mâini curate”. Laboratorul a fost 
bucătăria. Patru felii de pâine au fost atinse cu mâinile şi introduse individual, în punguţe etichetate, astfel: 
o felie de pâine atinsă de mâini murdare, una de mâini spălate cu săpun, una de mâini şterse cu şerveţele 
umede, una cu mâinile dezinfectate cu gel antibacterian. La începutul săptămânii următoare aveam să 
descoperim efectele. Pe parcursul zilei au fost realizate şi experimente individuale: “Oceanul în sticlă”, 
“Prăjitura gelatinoasă”, “Vulcanul”, “Coca pentru fursecuri”, “Abajurul din fire”. Feedback-ul a fost 
realizat întreaga zi, iar până seara încă o petală a fost scrisă. 

 Pentru că tuturor copiilor le place jocul, am numit una din zile “Ziua Competiţiei” şi am creat 
activităţi cu feedback direct şi clasament în timp real, cum au fost jocul interactiv “Vreau să fiu milionar… 
la matematică!  

http://learningapps.org/user/sahanschi  
şi lecţia aplicată prin joc şi învăţarea “Cunosc literele!  
https://quizizz.com/join/quiz/5e6515b958a9d3001e494076/start?studentShare=true 
 Exerciţiile fizice au fost prezente în programul zilnic al elevilor, dar, în “Ziua Competiţiei”, am 

propus o provocare: Cine reuşeşte cele mai multe sărituri cu coarda. Implicarea a fost maximă, iar efectele 
pozitive. 

 Am încheiat săptămâna prin activităţi cultural-artistice. Dacă nu a fost posibil să mergem la teatru, a 
venit teatrul în casele noastre. Elevii au vizionat opera comică pentru copii “Hansel şi Gretel”, au ilustrat 
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scene din poveste pe care le-au expus, virtual, în Turul galeriei. Am finalizat Floarea emoţiilor şi am 
observat pe petale cuvintele: BUCURIE, CURIOZITATE şi emoticoanele corespunzătoare. Am făcut 
aprecieri generale şi individuale despre modul de lucru, am lăudat rezultatele deosebite ale elevilor, dar şi 
implicarea părinţilor.  

 It-istul clasei, un elev foarte priceput, a realizat un colaj cu toate lucrările pentru a ne aminti că 
“TOTUL VA FI BINE!”  
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ÉCOLE EN LIGNE - UNE NOUVEAUTE DANS L'EDUCATION 

 
PROF. CRINA SĂLNICEAN 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, BAIA MARE 
 
L'école est le lieu, l'institution qui offre à chacun l'opportunité de se développer, de comprendre ses 

compétences et de se forger une vision de l'avenir. Jusqu'à présent, la manière dont les cours étaient 
dispensés se faisait en réalité à l'intérieur d'une institution, mais avec l'apparition du nouveau virus covid-
19 qui a soumis la vie de tous les étudiants et enseignants à de nombreux défis, ces cours sont passés à 
l'environnement en ligne. 

Jusqu'à présent, Internet était utilisé uniquement pour la socialisation, l'information et le plaisir. 
Maintenant, il est principalement utilisé pour les cours en ligne qui sont nouveaux pour les élèves. Cette 
méthode présente également des avantages et des inconvénients. 

À mon avis, les avantages de cette nouvelle façon de participer aux cours sont bien définis et 
nécessitent quelques éclaircissements. Un premier avantage est que les élèves participent à des cours dans 
le domaine de leur zone de confort, chez leur propre maison, donc au niveau intellectuel ils peuvent être 
plus productifs. Un autre avantage et assez évident est qu’ils gagnent plus de temps à déverrouiller un 
smartphone pour entrer en classe en ligne, que lorsque les cours étaient dispensés de manière classique. Le 
troisième avantage, et le plus important, est que la relation enseignant-élève, la communication sur d'autres 
aspects de la vie quotidienne que seuls ceux liés aux matières enseignées ont été renforcées. Les enseignants 
ont donc commencé à être beaucoup plus empathiques avec leurs élèves. 

Étant donné que les élèves sont confrontés à un problème médical sans précédent, cette situation 
présente, bien sûr, certains inconvénients de l'impact sur l'éducation. Parce que ce problème est résolu en 
réduisant l'infection, la distance sociale, l'enseignement s'est déplacé vers l'environnement en ligne. Mais 
cela présente un réel obstacle pour certains étudiants en Roumanie.  

Pour participer à des cours en ligne, il est absolument nécessaire d'avoir un ordinateur, un ordinateur 
portable, un smartphone à partir duquel vous pouvez entrer en contact avec des enseignants. Mais ce contact 
est absolument impossible dans les situations où dans certains foyers il n'y a qu'un seul ordinateur et 
plusieurs élèves qui ont besoin d'assister aux cours en même temps ou dans les cas où il n'y a même pas 
d'ordinateur, et l'accès à l'éducation est complètement interrompu. Inévitablement, la façon dont les élèves 
sont examinés change. Ces nouvelles façons de tester les élèves peuvent créer certains malaises induits 
même par l'idée de nouveauté et de nouvelles expériences. Le manque de socialisation marque un élève 
isolé des personnes avec lesquelles il était quotidiennement en contact, laissant place à l'installation de 
certaines conditions de sa vie: solitude, anxiété, dépression. Ce phénomène se produit du fait que la 
socialisation est une chose encore présente par la définition de l'homme, sans laquelle l'idée d'humanité se 
perd et nous éloigne de la notion de société. 

Je conclus en disant que ce virus a apporté des éléments de nouveauté dans la vie de tous les élèves, 
à la fois par son impact positif sur certains aspects de nos activités normales et par ses aspects négatifs par 
le fait qu'il a rompu notre dose de liberté, de liberté de mouvement et celle passer du temps ensemble. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR SALVAN FLOAREA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIMIGEA DE JOS 
 
În această perioadă care a impus măsuri cu caracter excepțional, prin suspendarea cursurilor și a 

tuturor activităților în toate unitățile de învățământ am convingerea că timpul petrecut în familie a fost 
folosit în mod eficient pentru ca părinții să-și cunoască mai bine copiii, să petreacă timp de calitate cu ei, 
să îi ajute să-și formeze sau să-și perfecționeze abilități de viață, să-i implice și să îi responsabilizeze în 
activitățile de zi cu zi. 

Astfel, mai ales părinții care în această perioadă au lucrat de acasă au avut oportunitatea de a 
interacționa mai mult cu copiii, de a le pune în valoare pasiunile și capacitățile în diferite domenii, de a le 
dezvolta competențe și abilități, cultivându-le interesul pentru activitățile casnice și oferindu-le experiențe 
utile și instructive diverse, practice, și în contextul învățării intergeneraționale, chiar dacă deplasările au 
fost limitate. Rolul părinților și al familiei în viața și educația copiilor a fost acum mai important decât 
oricând, în condițiile în care școala și activitățile sale s-au mutat exclusiv în spațiul online. 

Astfel, materialele sugerate au cuprins modalități de organizare a programului în familie, activități de 
grădinărit, activități în bucătărie, activități casnice de organizare și amenajare a spațiului, activități de 
petrecere a timpului liber în familie cu adresabilitate către copiii de vârstă mică. 

 Venind în sprijinul părinților, sugestiile de activități au oferit alternative creative, pe cât de simple, 
pe atât de utile și relaxante de petrecere a timpului liber și de conectare intrafamilială, activități cu efecte 
importante pentru dezvoltarea unor comportamente de tipul responsabilității personale, autodisciplinei, 
cultivării emoțiilor pozitive, toleranței, solidarității, perseverenței în proiecte personale, păstrării rutinelor 
zilnice, valorificării timpului petrecut împreună în armonie. 

Școala de acasă nu a însemnat doar interacțiune cu profesorii, comunicare on-line cu prietenii și 
colegii, ci a presupus și angajarea fermă a copiilor în activități casnice și de petrecere a timpului în familie, 
mai puțin dezvoltate până acum, în contextul programului școlar obișnuit.  

 Mai ales în această perioadă toți copiii au avut nevoie de susținerea noastră, a adulților, de 
diversificarea activităților, astfel încât să evităm monotonia, stările de inerție și să susținem învățarea 
formală și nonformală, chiar dacă limitările impuse de starea de urgență au afectat posibilitățile de 
socializare și dialog direct în cadrul claselor . 

Voi prezenta câteva secvențe de activități desfășurate în această perioadă. 
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: CURCUBEUL SPERANȚEI 
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EFICIENȚA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON-LINE 
 

SAMCEA NICOLETA-CRISTINA,  
LICEUL TEHNOLOGIC HORIA VINTILA SEGARCEA 

 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă care 

se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și 
să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 
accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem 
încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze organizarea 
școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate 
în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare 
pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate 
orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început deja să aplice aceste măsuri 
arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de 
demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună.  

Mai jos vă oferim câteva soluții discutate împreună cu participanții, dar și recomandări suplimentare 
care vă vor ajuta să vă creați propriul kit de educație online pe care să-l testați și să-l îmbunătățiți și în viitor. 

Cum ne organizăm clasele? 
Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe 

platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Acesta e primul pas pentru a 
stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu elevii. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare 
și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita Google for Education, e nevoie ca școala să 
aibă un domeniu și să se înregistreze cu un cont G Suite for Education. Un singur administrator poate crea 
acest cont de unde poate crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel domeniu (de exemplu, 
ioana.mincu@scoalagalati24.ro). 

În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, puteți folosi contul personal de Google pentru a 
împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde puteți centraliza în sub-foldere materiale, pe 
clase sau teme, cu colegii și elevii. Pentru ca elevii să urce teme sau alte fișiere, e nevoie să aibă un cont de 
Google, la rândul lor. Contul de email e destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui să fie cel 
care creează și administrează contul. 

Pentru a fi cât mai eficienți: 
 Pentru ciclul primar: 
o Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu 

elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
o Puteți pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care veți organiza 

întâlnirile online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe Zoom, 
de la 10 la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

o Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe 
laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

o În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea 
conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are elevul în grijă 
săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. Puteți comunica și telefonic cu elevii și 
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chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătați că vă preocupă starea fiecăruia și că 
aveți în continuare așteptări și sarcini clare. Chiar și așa, vor fi mulți copii care rămân izolați, iar profesorii 
iau în calcul deja organizarea unei școli de vară de recuperare pentru aceștia. 

 Pentru ciclurile gimnazial sau liceal: 
o E importantă coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, cu sprijinul direcțiunii. În ședințe 

online, puteți planifica activitățile care pot fi susținute online în perioada următoare. 
o Cea mai eficientă metodă pentru a avea o planificare care să sincronizeze activitățile profesorilor 

dintr-o școală și pentru a evita numeroasele grupuri de comunicare, ar fi centralizarea orarului școlii online 
într-un folder, pe Google Drive. Acesta poate fi organizat pentru fiecare clasă în parte, fiecare având 
subfolderul ei denumit 5A, 6B etc., iar separat orarul cu toți profesorii și orele alocate la fiecare clasă, ținut 
într-un document excel. 

o La final de săptămână, calendarul fiecărei clase poate fi înnoit de către diriginte pentru săptămâna 
următoare, cu instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, completate de către profesorii care își 
planifică lecțiile online. Calendarul poate fi ținut într-un document Word, pe Google Drive, în folderul 
corespunzător clasei. 
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ȘCOALA DE ACASA – O NOUA PROVOCARE  

PENTRU COPII ȘI O OPORTUNITATE PENTRU PARINȚI 
 

PROFESOR SANDU ANA-LACRAMIOARA 
SPECIALITATEA LIMBA ENGLEZA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” 
 LOC. IPOTEȘTI, JUD. BOTOȘANI 

 
Școala de acasă implică susținerea copiilor de către părinți în demersul didactic și progresul copiilor 

pe parcursul lecțiilor derulate online. Părinții analizează comportamentul copiilor pe parcursul lecțiilor și 
se gândesc: „Al meu parcă nu citește la fel de repede/ Al meu nu e așa atent/ Ceilalți sunt mai vorbăreți/ 
Parcă unii răspund mai des și mai bine/ Al meu nu are așa multă încredere ca celălalt/ Oare lecția asta nu e 
sub nivelul copilului meu? / Oare a înțeles ceva de vreme ce nu pare să fie lecția asta pe nivelul lui?" 

Tendința de a înțelege învățarea ca pe etapele de netrecut ale unei linii de producție, în care produsul 
e bun dacă a trecut exact și la timp prin punctele A, B, C... etc. este specifică nepedagogului. Cu atât mai 
specifică părintelui care are un fel de naturală urgență și presiune să-și aducă la linia de sosire copiii. 

Nu există „linie de sosire".  
Procesul de creștere intelectuală - ca și cel de stabilizare fizică și imunitară - e unul cu mult „dus-și-

ntors". Creșterile sunt urmate de regres, revelațiile sunt traversate de blocaje, memoria e contrapunctată de 
uitări ridicole, performanța e atinsă după multe căderi și ridicări. Învățarea e o spirală, cu bucle continue de 
reîntoarcere, eroare, neputință, pierdere a încrederii. 

Creșterea se întâmplă cu adevărat când copilul e însoțit în drumul lui de o persoană care are o proiecție 
luminoasă despre variantele devenirii, nu de unul cu reflexe funcționale de măsurare și îndoială permanentă. 
Este admirabil și normal ca părinții să ofere ajutor necondiționat copiilor pentru a realiza temele și a învăța 
de acasă, dar este foarte important ca părinții să nu completeze acest ajutor cu proiecția ratării: judecăți, 
dezamăgiri, amenințări, comparații, condiționări, urgențe. 

Există un mod de a ajuta un copil, de a-l scoate din zona lui de confort, având grijă în primul rând de 
starea sufletească pe care o îmbraci când te așezi la birou, lângă el. Ea este cea care dă direcție sau taie 
aripi, chiar dacă intențiile sunt bune. Este esențial să ai o gândire pozitivă și să fii optimist (fă-ți în minte 
un scenariu de reușită și creștere), fii înțelept (învățarea academică se face mână în mână cu formarea 
caracterului), fii jucăuș și reglează-i ritmul de lucru după pasul calm și stabil al respirației tale. Dacă nu ai 
acest calm, depărtează-te de el, respiră, uită-te în tine și analizează propriul comportament. 

Uită de alții, uită de comparații, privește-ți copilul cu drumul lui, cu ritmul lui, cu puterea lui, cu 
viitorul lui și numai al lui! Înainte de învățarea rațională, există o învățare subtilă - pe care copiii o iau ca 
atare de la voi - despre sine și puterile proprii. 

Trebuie să mentionez în cele ce urmează care sunt, de fapt, motivatorii adevărați pentru un școlar, în 
zilele în care școala nu era închisă: 

- o rutină fixă a zilei, o rutină instituțională: copiii descoperă o cadență de lucru, un amestec între 
libertăți și constrângeri, în ritmul cărora se aliniază, copiind comportamente de grup. Acasă este greu să 
transformi sufrageria și mediul domestic de viață în regim organizat, planificat, repetabil și monitorizat de 
o autoritate, alta decât cea intimă, parentală; copiii au nevoie inclusiv de asta: de o figură autoritară externă 
familiei. (autoritate - nu în sens de „severitate"). 

- un rol în grup, o relevanță personală câștigată din oglindirea în ochii celorlalți. În clasă, în pauze - 
copiii învață mult din punct de vedere socio-emoțional. Copii își exersează puterea limbajului verbal și 
nonverbal, instrumentele tranzacționale, puterea. Și acasă o fac, dar de la vârsta de 5 ani încolo, familia nu 
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poate înlocui tribul social, anturajul. Cu acesta începe o nouă redefinire a sinelui, o prelungire a construcției 
pe care mama și tata o încep inițial, fără să fie suficienți. Copiii merg la școală ca să se descopere în ochii 
alterității. De aici rezultă energia care hrănește dezvoltarea academică: de la relevanța conectării cu celălalt. 

- ethosul școlii: spațiul clasei, așezarea în bănci, instrumentele de lucru - toate funcționează ca 
obiectele unui ritual menit să declanșeze dispoziția de lucru altfel decât cea de acasă - unde de multă vreme 
creierul știe să se autoseteze pe cunoaștere autodirijată, spontană, informală. Copiii nu știu încă să amestece 
un spațiu destinat altei stări cu un mod de operare format altundeva. Nu pot încă să facă toți, cu ușurință, 
tranziția. 

- raportul emoțional copil-părinte, copil-profesor. Fiecare dintre aceste două relații propune o altă 
ierarhie tranzacțională. De la părinți, copilul așteaptă validare necondiționată: „mama mă vede dincolo de 
ce produce creierul meu". De la profesor, copilul acceptă o recunoaștere tranzacțională: „el oferă/eu primesc 
și întorc către el. La școală pot fi judecat, măsurat și evaluat. Acasă nu suport ca mama sau tata să facă asta 
cu mine - acest lucru ar însemna că de câte ori mintea mea nu produce rezultatul așteptat, eu pot fi iubit mai 
puțin." 

În concluzie fiecare dintre cei 4 factori de mai sus nu pot fi reproduși acasă. Acesta este motivul 
pentru care părinții par să se lupte cu ei sau mulți copii par să nu aibă motivații. Învățarea de acasă e la fel 
de importantă și poate chiar mai consistentă decât cea de la școală, dar atât timp cât ea e organică, 
relațională, inspirațională, informală. 
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AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE PREDĂRII ONLINE 

 

PROF. SANDU VIORELA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA 
 

Calitatea educaţiei este influenţată de metodele de predare aplicate în clasă. Astfel, pe umerii 

dascălilor atârnă calitatea actului învățării: 30% din succesul învățării depinde de comportamentul 

profesorului, de competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu preşcolarii/elevii săi, iar 

această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

Mai multe studii vorbesc despre avantaje şi dezavantaje ale predării online, acestea fiind ilustrate în 

figurile de mai jos. 

 

 

 

 
 

 

 

1089



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Kumar D., “Pros and Cons of Online Education”, NC STATE Industry Expansion Solutions, North 

Carolina State University Raleigh, NC, October 2010 
2. https://www.techprevue.com/pros-and-cons-of-online-school/#1_Easy_Admission 
3. https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-

in-romania-2997336 
4. https://www.pov21.ro/2020/03/30/scoala-online-cu-avantajele-si-dezavantajele-ei/ 

 

1090

https://www.techprevue.com/pros-and-cons-of-online-school/#1_Easy_Admission
https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-in-romania-2997336
https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-in-romania-2997336
https://www.pov21.ro/2020/03/30/scoala-online-cu-avantajele-si-dezavantajele-ei/


 
EDUCAŢIA FĂRĂ FRONTIERE!: ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASA! 

 DESPRE SCOALA DE ACASA 
 

 PROF. SANDULACHE ANA – LOREDANA,  
ŞCOALA PROFESIONALA MOGOSESTI –IASI 

 
 Desfăşurându-mi activitatea în mediul rural, a fost greu până ne-am mobilizat cu toţii, de la mic la 

mare, şi am reuşit să-i aducem la „şcoala de acasă” pe cât mai mulţi copii. 
 Când încă mai speram că lucrurile vor reveni la normal în scurt timp, şcoala online era o aventură, 

la care nu participau toţi elevii, iar unii susţineau sus şi tare că „mâine” vor trimite rezolvările fişelor 
recapitulative. În acea perioadă comunicam pe grupuri de Messenger sau Whats App şi trebuia doar să 
păstrăm legătura cu elevii. Când pe grupul clasei au început să apară tot felul de certuri, am reuşit să aplanez 
conflictul, să-i fac să înţeleagă că noi, pe grupul aceala, nu ne certăm, nu ne ameninţăm, ci facem lecţii. 

 Copiii îşi doreau să înceapă şcoala. Nu era nimc sigur, încercam să-i liniştesc, spunându-le să nu-şi 
facă griji, pentru că îndată ce ne vom vedea, le voi explica tot ce nu au înţeles.Ba mai mult, vom merge şi 
în binemeritata excursie la salină. 

 Dar vestea a căzut ca un trăsnet: şcoala nu se va mai deschide anul acesta! Ce puteam face?! Nu 
aveam de ales! Trebuia să lucrăm în continuare de acasă, de această dată, cu mai mult simţ de răspundere. 
Aveam un examen de pregătit! A durat mai bine de o săptămână până să punem la punct platforma online 
a şcolii. Răspundeam la mesajele copiilor şi ale părinţilor, indiferent de oră. Întrebările nu erau despre lecţii, 
ci despre cum să-şi activeze contul online, pe platformă. Păreau foarte interesaţi, dornici să se apuce de 
treabă cât mai repede. În cele din urmă, am scos-o la capăt şi toată lumea (cu mici excepţii) avea cont 
Adservio, aşa că puteam lua legătura cu toate clasele, aveam chiar şi un catalog online. 

 De atunci, lucrurile au început să se complice pentru mine, ca profesor. Trebuia să ofer feedback 
fiecărui elev, să corectez fiecare greşeală, să dau explicaţii în scris. Pixul roşu nu mă mai putea ajuta să 
evidenţiez, nici măcar greşelile de ortografie. Ore în şir petrecute în faţa calculatorului! Trebuia să ţin cont 
de nevoile fiecăruia: Iuliana stă prost cu semnalul, nu poate încărca pe platformă temele, dar mi le trimite 
în privat; Alexandra şi Ştefan nu au manuale, nici semnal ca să poată răsfoi varianta online a cărţii; Claudiu 
nu e în grupul pe Facebook, nu e nici pe platformă, e doar pe Messenger; pe Florin l-au acuzat (pe nedrept) 
colegii că le-a dat telefoane anonime, de aceea l-au scos de pe Mess, iar el nu are telefon performant şi nu 
îşi poate activa Adservio; tot din această cauză, nu are nici Facebook, dar pentru a intra pe grupul clasei îl 
foloseşte pe al mamei; numai că trebuie să aştepte să vină ea, seara, de la serviciu; Tabita m-a anunţat că 
de mâine nu mai poate intra pe niciun cont, pentru că fratele ei a renunţat la net, fiindcă mergea greu; Costel 
(singurul corigent de la clasa aIX-a), e foarte interesat; vrea să promoveze, de aceea îşi face toate temele; 
când nu mai poate (aproape tot timpul), o roagă pe sora lui să-i scrie; la fel făcea şi la şcoală, când, în 
schimbul unei ciocolate, colega de bancă îi scria tema; atunci, nu eram de acord, dar acum, nu pot decât să 
apreciez: face tot posibilul să ţină pasul şi să fie la zi cu materia, nu lasă lucrurile în voia sorţii; Vlăduţ şi 
Dumitru vânează note, ca de obicei; mereu au fost la întrecere, de aceea fac orice pentru câteva puncte în 
plus: au găsit baremele testelor de antrenament şi copiază răspunsurile. Păi ce facem, dragilor? Ne furăm 
căciula singuri? Credeţi că la examen veţi primi, pe lângă foaia cu subiecte, încă una, cu rezolvările? 

 Am fost dezamăgită de răspunsul celui mai bun elev de la clasa aVIII-a, care, la observaţia mea 
privind scrisul lui indescifrabil, pe alocuri, a replicat, cu nonşalanţă: „gestul contează!” Răspunsul Iulianei 
la întrebarea legată de şcoala pe care vrea să o urmeze mai departe, m-a impresionat, dar mi-a dat şi curaj, 
în acelaşi timp: „Învăţ pentru mine, doamna! Bunica nu are bani să mă dea mai departe, la liceu.” Scrisoarea 
Ştefaniei către autorităţi, m-a debusolat: ar fi înfruntat pandemia, dacă ar fi fost după ea, ar fi mers la şcoală 
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pentru că îşi dorea ca munca ei depusă anul acesta să fie răsplătită: îşi dorea o coroniţă la sfârşitul anului, 
aşa cum a primit de fiecare dată! Tot ea a scris în numele tuturor: este foarte greu, chiar epuizant şi simte 
că materia nu este însuşită aşa cum ar trebui, de aceea doreşte ca tot ce s-a predat acum, să se reia la anul, 
pentru că vrea să-şi urmeze visul, să intre la liceul ales din vreme. 

 Mărturisesc că din toată povestea aceasta, aştept cu drag orele online, când, pe lângă lecţii, putem 
vorbi, atât cât ne permite timpul. Atmosfera din clasă se reconstruieşte puţin câte puţin. Aşa, le pot vedea 
zâmbetul, plin de energie debordantă. Aşa, simt că nu e totul în zadar şi am speranţa că ne vom revedea cu 
bine ! 
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ȘCOALA ONLINE, ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. FLORICA SĂRAC,  

C.N. OCTAVIAN GOGA, MARGHITA, J. BIHOR 
 
Educația este un tip particular de acțiune umană, care urmărește dezvoltarea conștientă a potențialului 

biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectivă ale 
societății. 

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că omul ”nu poate deveni om 
decât dacă este educat”. Într-adevăr, educația urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea 
orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu precădere, întrebări 
asupra existenței, finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung.Prin urmare, 
activitatea educațională este dinamică și flexibilă în același timp. 

Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății. 
Educația este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate 
proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om și ca ființă socială. 

 Idealul educației s-a schimbat de la o epocă istorică la alta, în funcție de evoluția societății, de 
condițiile economice, politice si culturale din fiecare regiune geografică.In spațiul românesc, odată cu 
revenirea la democrație, după revoluția din decembrie 1989, sistemul de învățământ a suferit reforme 
succesive, unele mai inspirate, altele mai puțin inspirate.Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, 
procesul de invățământ mai are nevoie de multe schimbări, pentru a fi eficient pentru cât mai mulți elevi. 

 Odată cu globalizarea, cu progresul, cu tehnologia, constatăm cu toții că informarea nu mai este o 
prioritate pentru elev, interesul deplasându-se spre formare, spre dobândirea de competențe de lucru cu 
informația.S-a născut întrebarea ce anume este important să-i învățăm pe copiii nostri, in ce manieră, cu ce 
mijloace didactice?Ce este actual, ce este depăsit? Cât de des trebuie schimbate programele de invățământ, 
care sunt disciplinele cheie din curiculum? 

 Pandemia de COVID 19 cu care s-a confruntat omenirea în această primăvară, inclusiv Europa si 
România, au adus în discuție din nou, felul in care îi învățăm pe elevii nostri.Desigur, procesul de educație 
nu trebuia întrerupt, dar trecerea în mediul online a fost o adevărată provocare pentru majoritatea dascălilor 
români. 

 In instituția in care lucrez, Colegiul Național Octavian Goga din Marghita, j.Bihor, profesorii au avut 
libertatea de a alege pe ce platformă online să lucreze, în funcție de abilitățile în domeniul 
informatic.Consider acest aspect ca fiind unul pozitiv, venit în ajutorul profesorilor, doar că, din punctul de 
vedere al elevilor, această modalitate de lucru a fost mai complexă, ei adaptându-se diverselor aplicații, de 
la o oră la cealaltă.Am constatat acest lucru ân calitate de părinte, copiii mei personali fiind în această 
situație.Se impune așadar, pe viitor, realizarea unei platforme funcționale la nivelul fiecărei școli dar și 
formarea profesorilor pentru a putea utiliza cu toții, indiferent de specialitate, aplicația respectivă. 

 Sunt bucuroasă că pot să vă împărtășesc experiența mea din școala online.M-am înscris la cursul de 
formare propus de cei de la Digital Nation, respectiv la cursul Profesor în Online, derulat în perioada 6-13 
aprilie 2020, moderat de formatorul Armina Sârbu.Am acumulat 30 ore de experiență practică, dobândind 
abilități de comunicare și colaborare online, folosind Gmail si Google Meet, cunoștințe de creare de 
conținut digital folosind GOOGLE CLASSROOM, precum și abilități de a susține lecții în direct, live, în 
regim online. 

 Acest curs a fost foarte eficient, dar și foarte necesar în același timp.Fără el, nu m-aș fi descurcat 
deloc.Așadar, am aplicat după vacanța de Sfintele Paști ceea ce am învățat la curs și am creat în Gmail 
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cursuri, respectiv clase de Istorie si Geografie pentru fiecare colectiv de elevi cu care lucrez.Acolo am 
postat pe Activitate la Curs lectia nouă, cu material video, cu schița lecției, asteptînd feed back pe Flux.Am 
dat si aplicații de lucru, cu termen limită suficient, o săptămână de obicei, iar elevii mei au fost încântați, 
ca și mine de altfel. 

 Cu elevii din clasele a XII-a am organizat pregătirea pentru Examenul de Bacalaureat tot in mediul 
online, utilizând atât Classroom cât și Aplicația ZOOM, gratuită fiind.Sper ca elevii mei să obțină rezultate 
frumoase la examen, cu atât mai mult cu cât materia rămasă de pregătit conform noii programe publicare 
de Minister, adaptată Situației de Urgență, cuprindea doar 5 teme din cele 9, materie predată integral înainte 
de 11 martie. 

 În concluzie, pandemia de COVID 19 a demonstrat faptul că sistemul de învățământ românesc este 
dinamic, adaptabil, dar el are nevoie de investiții serioase în infrastructură digitală și, in egală măsură, în 
formarea tuturor profesorilor pentru activitatea online. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ESTETICE A COPIILOR 

 
PROF. SÂRBU LILIANA 

GRĂDINIȚA P.P. CHIȘINEU-CRIȘ, JUD. ARAD 
 
Creativitatea a fost şi va rămâne o calitate superioară a omului, fiind identificată, în cazul copiilor, ca 

o capacitate de a realiza ceva şi altceva în raport cu realitatea existentă, de a înţelege şi a cunoaşte pe plan 
material şi spiritual ceva inedit, util şi valoros. Creativitatea este o caracteristică a personalităţii umane, 
aceasta fiind necesar a fi descoperită, cultivată şi modelată spre a deveni ceva unic.  

Irving A. Taylor (1959) distinge cinci niveluri ale creativităţii:  
1) Creativitatea expresivă, forma fundamentală a creativităţii, care nu este condiţionată de nici o 

aptitudine şi e cel mai uşor de surprins în desenele copiilor; caracteristicile principale ale acestui nivel al 
creativităţii sunt: spontaneitatea, libertatea de exprimare, independenţa şi originalitatea. Poate fi stimulată 
încă din perioada preşcolară prin jocuri de creaţie, desene libere şi povestiri din imaginaţie, apreciindu-i pe 
copii, însă fără observaţii critice, pentru a nu le frâna spontaneitatea;  

2) Creativitatea productivă, presupune însuşirea unor deprinderi care permit îmbunătăţirea 
modalităţilor de exprimare a creaţiei; 

 3) Creativitatea inventivă, cea care se valorifică prin invenţii şi descoperiri; 
 4) Creativitatea inovativă, în acest caz e vorba de inovaţii, care reprezintă aporturi semnificative şi 

fundamentale într-un domeniu;  
5) Creativitatea emergentă, nivelul suprem al creativităţii, la care ajung foarte puţini indivizi şi 

presupune descoperirea unui principiu, a unei idei care să revoluţioneze un întreg domeniu al cunoaşterii. 
 Creativitatea constituie una din problemele majore ale contemporaneităţii. Astăzi se manifestă o 

adevărată ,,foame“ de creativitate pentru a soluționa marile probleme sociale, economice, culturale, 
educaţionale ale omenirii. Nevoia de inovare este esenţială pentru bunul mers al şcolii, al vieții, al 
vremurilor în care trăim. Creativitatea se educă, se învață chiar de la grădiniță. Caracterizată prin fantezie, 
curiozitate, spirit de aventură, vârsta preșcolarității este o perioadă propice stimulării creativităţii. La 
aceasta vârstă, copiii au curajul să emită opinii personale, să argumenteze şi să găsească soluţii inedite în 
situaţii diverse, fără teama de a greşi sau de a părea ridicoli, aşa cum s-ar putea întâmpla cu persoanele care 
au o anumită experienţă de viaţă. Manifestările creative, mai mult sau mai puţin relevante, existente înaintea 
intrării copilului în vârsta preşcolarităţii, sunt dirijate şi valorificate într-o anumită măsură în familie şi în 
grădiniţă, urmând ca în şcoală să se accentueze procesul de depistare, stimulare şi formare a aptitudinilor 
creatoare la elevi. Nu se poate vorbi în stadiul preşcolarităţii de existenţa unei creativităţi deosebite a 
gândirii copilului, ci mai degrabă despre formarea unor premise pentru dezvoltarea ulterioară a creativităţii. 
Pentru aceasta este nevoie de un mediu stimulativ. Acesta este creat de educatoare/învăţători, ce permit 
libera exprimare a ideilor, stimulează munca independentă, sunt capabili să stabilească o relaţie democratică 
cu copiii. Creativitatea este proprie tuturor copiilor, în limitele dezvoltării normale. Fiecare copil dispune 
de un potenţial creativ, respectiv de anumite trăsături sau însuşiri favorizante actului creator. Importanţa 
mediului ambiental este esenţială pentru stimularea creativităţii. 

Dezvoltarea şi cultivarea talentelor de la cea mai fragedă vârstă are nu numai o importanţă 
pedagogică, ci şi una socială şi naţională în acelaşi timp. La vârstele mici capacitatea de exprimare artistică 
se manifestă cu mai multă vigoare şi originalitate, întrucât intervenţia unor canoane şi restricţii de creaţie 
este mai restrânsă. 

Talentul reprezintă o formă calitativ superioară de evidenţiere a aptitudinilor complexe, ceea ce face 
posibilă creaţia de valori noi, originale. Această zestre nativă este necesar a fi cultivată cu tact şi pricepere, 
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în sensul dezvoltării potenţialităţilor creative ale copiilor. O condiţie esenţială în evaluarea creativităţii 
plastice a copiilor o constituie „dezvoltarea gândirii artistico-plastice şi a posibilităţilor de a materializa 
această gândire prin însuşirea unor tehnici de lucru diversificate (pictură pe sticlă, pe pânză, colaje, 
modelaj)”. Micii artişti plastici sunt într-o permanentă căutare, sunt avizi după nou, inventivi. Ei renunţă la 
tehnicile vechi, tradiţionale, ajungând să înţeleagă noile curente şi tehnici care au apărut în arta modernă. 

Capacitatea copiilor de a se exprima artistico-plastic poate fi considerată ca un prim pas spre 
manifestarea fiinţei lor, care înlesneşte o comunicare vie, directă, impresionantă şi personală cu viaţa. Dacă 
un copil pictează o floare, el pune în ea ceva din sufletul său. Arătând-o celorlalţi – dăruind-o lumii – el 
trezeşte admiraţia şi interesul celorlalţi, stabilind un dialog al imaginii, al frumosului. În acest fel, copilul 
îşi individualizează sentimentele (faţă de floare), personalizându-le, iar, pe de altă parte, realizează o 
comunicare cu ceilalţi, bazată pe emoţii, descoperiri, trăiri. 

Educaţia plastică intră în sfera cunoaşterii şi a creativităţii, ea fiind educaţia acelor simţuri pe care se 
bazează inteligenţa şi gândirea creatoare a copiilor, stimulând, flexibilitatea şi spiritul critic – funcţii 
importante ale creativităţii. 

Practica didactică a demonstrat că nu este suficient să-i faci pe copii să observe frumosul din natură 
sau din viaţă, că nu este de ajuns să prezinţi în faţa lor lucruri artistice, ci trebuie urmărită dobândirea de 
către copii a unor aspecte esenţiale ale cunoaşterii plastice. Obiectivul general al orelor de educaţie plastică, 
cuprinde două aspecte principale, şi anume: dezvoltarea la copii a gândirii artistico-plastice, precum şi 
dezvoltarea sensibilităţii şi gustului artistic şi estetic. 

Pentru realizarea acestor obiective, este necesară familiarizarea copiilor cu limbajul plastic, iniţierea 
în problemele actului de creaţie (culoare, armonie, compoziţie, crearea spaţiului plastic), precum şi 
contactul cu frumuseţea mediului înconjurător şi cu opera de artă. Pe lângă cunoaşterea unor noţiuni 
plastice, este necesar ca ei să fie familiarizaţi şi cu materialele şi instrumentele folosite în cadrul activităţilor 
plastice, astfel că „pentru familiarizarea lor, atât cu tehnicile tradiţionale, cât şi cu cele noi, pot fi folosite 
ca material, instrumente variate: tempera, acuarela, carioca, plastilina, tuşuri colorate, pânză, griş, pensule, 
vase pentru apă, plăcuţe pentru culori, tifon pentru şters etc” 

Introducând diverse tehnici de lucru, copiii își îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe şi obţin lucrări cu 
calităţi artistico-plastice. Folosite în paralel, metodele clasice şi cele moderne, stimulează şi dinamizează 
gândirea copiilor, determinându-i să cunoască, să înţeleagă şi să aplice cu succes diverse tehnici, să rezolve 
problemele plastice pe care le ridică. Pentru a dezvolta creativitatea, specialiştii au pus la punct diverse 
metode şi tehnici care să permită unor copii valizi să obţină rezultate apropiate celor creativi.  

Aplicarea metodelor plastice (1.Metoda punctelor unite cu linii; 2. Metoda petelor întâmplătoare; 3. 
Metoda ochilor închişi; 4. Metoda deplasării planşelor; 5. Metoda umanizării sau a metamorfozării 
antropomorfe; 6. Metoda animalului fantastic; 7. Metoda “spălării “ planşelor; 8. Metoda modulării; 9. 
Metoda mașinăriei; 10. Metoda configurării și reconfigurării, a descompunerii și compunerii), cu scopul 
dezinhibării copiilor în abordarea spaţiului plastic şi în exprimarea plastic liberă, neconvenţională în cadrul 
orelor de educaţie plastică, le-a dovedit din plin utilitatea. 

Meritul acestor metode este acela că, copilul este eliberat de captivitatea unor tipare apărute datorită 
rutinei, el începe să gândească şi să lucreze liber, găsind cu mai multă uşurinţă drumuri noi, ceea ce se va 
reflecta şi în activitatea sa cotidiană. Copilul este stimulat astfel să încerce, să descopere şi să devină 
conştient de toate posibilităţile constructive şi de expresie pe care le oferă fiecare instrument şi fiecare 
material utilizat în raport cu celelalte.  

Pe măsură ce priceprile şi deprinderile se formează, el poate să lucreze cu unităţi din ce în ce mai 
mari şi să aibă perspectiva unei activităţi independente, creatoare, plăcute şi atrăgătoare. Având legătura 
dintre desen, culoare şi perosonalitate, activităţile plastice pot fi adevărate surse de cunoaştere şi evaluare 
a personalităţii copiilor. Copiii timizi şi cei mai puţin activi capătă curaj şi încredere în forţele proprii 
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reușind să se afirme în cadrul activităților plastice, ceea ce poate conduce la obţinerea de rezultate pozitive 
şi în cadrul altor activităţi. 

Capacitatea copiilor de a se exprima artistico-plastic poate fi considerată ca un prim pas spre 
manifestarea fiinţei lor, care înlesneşte o comunicare vie, directă, impresionantă şi personală cu viaţa. Un 
mijloc eficient pentru educația estetică, prin bogăţia si varietatea formelor, culorilor, sunetelor, prin viaţa 
care pulsează în fiecare colţ este natura. Prin plimbări, excursii, drumeţii, copiii observă bogăţia de culori 
a naturii în fiecare anotimp, culorile de pe aripile fluturilor şi peştişorilor din acvariu, observă desenul 
liniilor de pe nervurile frunzelor şi a scoarţei copacilor, toate acestea influenţându-le percepţiile şi 
determinându-le creaţiile.  

Educaţia plastică intră în sfera cunoaşterii şi a creativităţii, ea fiind educaţia acelor simţuri pe care se 
bazează inteligenţa şi gândirea creatoare a copiilor, stimulând flexibilitatea şi spiritul critic – funcţii 
importante ale creativităţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1) Argintescu A.N., Expresivitate, valoare, mesaj plastic, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973  
2) Şuşală I., Estetica şi psihopedagogia artelor plastice şi a desenului, Editura Sigma, Bucureşti, 

2000 
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Grădinița cu Program Prelungit Nr.6  
Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

Tg. Mureș 
Tel./Fax/0365-730940 

Email: gradinita6targumures@yahoo.com 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 TG MUREȘ 
STRUCTURĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  

PLAN DE LUCRU LA DOMICILIU 
 

SĂPTĂMÂNA: 18-22 05 2020 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU?  

TEMA PROIECTULUI:SĂPTĂMÂNA INDEPENDENTĂ 
SUBTEMA/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:CE VREAU SĂ FIU?  

EDUCATOARE: MAN LIVIA 
GRUPA: MIJLOCIE B 

 
ZIUA/DATA INTERVAL 

ORAR 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE NUME 

/SEMNĂTURĂ 
LUNI  
18. 05. 2020 

 8.00-13.00 Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
Activități educative: 
ADP – formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire: 
spălat pe faţă, pe dinţi, îmbrăcatul hainelor, toaleta, micul dejun. 
Întâlnirea de dimineaţă:: Salutul: „ Bună dimineața!”  
 Înviorarea: „Să facem sport” Calendarul naturii :-desenăm 
vremea de afară. 
ADE: DS ,,Desenăm și numărăm!”-vizionare filmuleț 
 DEC „Brutarii!” –învățare cântec 
Tranziții :„Bat din palme!” 
Moment de poveste:„ Omulețul de turtă dulce”:poveste audio-
video 
ALA- Construcţii – Cuptorul  
 Joc de masă – Sortăm semințe 
Joc imitativ: „Cine sunt eu?(se imită o meserie iar copii vor 
trebui să ghicească ) 
 

 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
Completarea documentelor, selecționarea materialelor didactice 
utilizate, confecționarea de materiale didactice, elaborarea de 
mijloace de realizare a activității cu copiii: filme, fișe de lucru, 
material audio, stabilirea unui orar/program în acord comun cu 
părinții pentru convorbiri individuale cu copiii, selectare, 
documentare și editare de resurse educaționale, discuții și 
dezbateri on line cu echipa, meeting on line cu educatoarele 
unității, meeting on line cu cadrele didactice și directorul unității, 
studiere materiale informative emise de către ISJ și MEC, 
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consiliere individuală telefonică cu părinții și copii, acordare 
suport emoțional, consiliere educațională, sprijin pentru situații 
de urgență în caz de nevoie.  

MARȚI 
19. 05. 2020 

 8.00-13.00 Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
ADP – formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire: 
spălat pe faţă, pe dinţi, îmbracatul hainelor, toaleta, mic dejun. 
Întâlnirea de dimineaţă "Bună dimineața!" (salutul) Înviorarea: 
Să facem sport Calendarul naturii: Meteorologul de serviciu – 
desenăm vremea de afară 
ADE: DLC – „Doctorița” – memorizare 
 DEC-„Trusa medicală ” -pictură 
Tranziţie „ Luați seama bine!” 
ALA - Joc de rol - "Dea- doctorul"  
 - Artă - "Instrumentele medicului" -modelaj 
Momentul de poveste – Povestea lui dințișor –poveste audio-
video 
Joc de mișcare „Care ambulanță ajunge prima?”( copilul cu o 
ambulanță in mână face concurs cu fratele sau cu unul dintre 
părinți) 

 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
Completarea documentelor, selecționarea materialelor didactice 
utilizate, confecționarea de materiale didactice, elaborarea de 
mijloace de realizare a activității cu copiii: filme, fișe de lucru, 
material audio, stabilirea unui orar/program în acord comun cu 
părinții pentru convorbiri individuale cu copiii, selectare, 
documentare și editare de resurse educaționale, discuții și 
dezbateri on line cu echipa, meeting on line cu educatoarele 
unității, meeting on line cu cadrele didactice și directorul unității, 
studiere materiale informative emise de către ISJ și MEC, 
consiliere individuală telefonică cu părinții și copii, acordare 
suport emoțional, consiliere educațională, sprijin pentru situații 
de urgență în caz de nevoie.  

MIERCURI 
20. 05. 2020 

 8.00-13.00 Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
ADP: – formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire: 
spălat pe faţă, pe dinţi, îmbracatul hainelor, toaleta, mic dejun. 
Întâlnirea de dimineaţă "Bună dimineața!" (salutul) Înviorarea: 
Să facem sport Calendarul naturii: -desenăm vremea de afară 
ADE: DOS – „Educatoarea și cizmulițele” –vizionare filmuleț 
Tranziţie „ Dacă vesel se trăiește!” 
ALA - Bibliotecă - "Borcanul cu mesaje pentru educatoarea 
mea!"  
 Artă - "Educatoarea mea! -desen 
Momentul de poveste Copacul darnic –vizionare filmuleț 
Joc distractiv „Sus, jos”( copilul va trebui să stea ghemuit și când 
va auzi„sus” va sări in picioare, când va auzi „jos” se va așeza în 
ghemuit) 

 

 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
Completarea documentelor, selecționarea materialelor didactice 
utilizate, confecționarea de materiale didactice, elaborarea de 
mijloace de realizare a activității cu copiii: filme, fișe de lucru, 
material audio, stabilirea unui orar/program în acord comun cu 
părinții pentru convorbiri individuale cu copiii, selectare, 
documentare și editare de resurse educaționale, discuții și 
dezbateri on line cu echipa, meeting on line cu educatoarele 
unității, meeting on line cu cadrele didactice și directorul unității, 
studiere materiale informative emise de către ISJ și MEC, 
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consiliere individuală telefonică cu părinții și copii, acordare 
suport emoțional, consiliere educațională, sprijin pentru situații 
de urgență în caz de nevoie.  

JOI 
21. 05. 2020 

 8.00-13.00 Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
 
ADP – formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire: 
spălat pe faţă, pe dinţi, îmbracatul hainelor, toaleta, mic dejun. 
Întâlnirea de dimineaţă "Bună dimineața!" (salutul) Înviorarea: 
Să facem sport Calendarul naturii :-vom desena vremea de afară  
ADE: DOS – „Pompierul” – confecționare 
Tranziţie:„ Brutarul ”-cântec 
ALA - Joc de rol - "De-a pompierii"  
 - Construcții – „Scara pompierilor"  
Momentul de poveste – Pompierul Sam –vizionare filmulț 
Joc distractiv „Fugi că arde”( la semnalul „fugi că arde” copilul 
aleargă cât mai departe de locul in care se afla) 
 
 
 

 

 

1 Activitate metodică 
Completarea documentelor, selecționarea materialelor didactice 
utilizate, confecționarea de materiale didactice, elaborarea de 
mijloace de realizare a activității cu copiii: filme, fișe de lucru, 
material audio, stabilirea unui orar/program în acord comun cu 
părinții pentru convorbiri individuale cu copiii, selectare, 
documentare și editare de resurse educaționale, discuții și 
dezbateri on line cu echipa, meeting on line cu educatoarele 
unității, meeting on line cu cadrele didactice și directorul unității, 
studiere materiale informative emise de către ISJ și MEC, 
consiliere individuală telefonică cu părinții și copii, acordare 
suport emoțional, consiliere educațională, sprijin pentru situații 
de urgență în caz de nevoie. 

 
 
 
 
 
 
 

VINERI 
22. 05. 2020 

 8.00-13.00 Pregătirea activităților cu copiii și părinții 
ADP – formare de deprinderi igienico-sanitare, autoservire: 
spălat pe faţă, pe dinţi, îmbracatul hainelor, toaleta, mic dejun. 
Întâlnirea de dimineaţă "Bună dimineața!" (salutul) Înviorarea: 
Să facem sport Calendarul naturii :-vom desena vremea de afară  
ADE: DȘ – „Fișă de lucru” – matematică 
Tranziţie :„Roțile autobuzului ”-cântec 
ALA - Joc de masă - "Unște punctele"  
 - Artă – „Chipiul polițistului" - confecționare 
Momentul de poveste – Mica găină roșie–poveste, audio- video 
Joc distractiv „Polițistul și șoferii”( un copil va fi polițist și 
ceilalți vor fi șoferii, șoferul care nu va fi atent la semnalul 
polițistului va ieși din joc) 
 
 

 

16.00 -19.00 Activitate metodică 
Completarea documentelor, selecționarea materialelor didactice 
utilizate, confecționarea de materiale didactice, elaborarea de 
mijloace de realizare a activității cu copiii: filme, fișe de lucru, 
material audio, stabilirea unui orar/program în acord comun cu 
părinții pentru convorbiri individuale cu copiii, selectare, 
documentare și editare de resurse educaționale, discuții și 
dezbateri on line cu echipa, meeting on line cu educatoarele 

 

 

1100



unității, meeting on line cu cadrele didactice și directorul unității, 
studiere materiale informative emise de către ISJ și MEC, 
consiliere individuală telefonică cu părinții și copii, acordare 
suport emoțional, consiliere educațională, sprijin pentru situații 
de urgență în caz de nevoie. 
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„PĂSTREAZĂ SPERANȚA„ 

 
PROF. SAVA LILIANA SUSANA 

LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA„ 
CLUJ – NAPOCA 

 
„Totul va fi bine”, auzim de foarte multe ori această afirmație, începând încă din copilărie, când 

părinții ne încurajază cu atâta drag spunând: „Ai răbdare, totul va fi bine”. Și chiar așa era, dar de multe ori 
nu pentru că problema dispare ci pentru că în timp găsim alte explicații, vedem problemele din mai multe 
puncte de vedere, ne adaptăm situației, începem să găsim oportunități, acolo unde la început nu vedeam 
nici o cale de scăpare. 

 Impactul puternic de la început, informațiile care ne sperie atât de tare, se diluează în timp, datorită 
capacității extraordinare de-a ne adapta situației nou create. 

Nu demult scriam „ Am încredere în Şcoala Românească de azi, chiar dacă diferă de cea de ieri şi cu 
siguranţă este total diferită de cea care va urma.” Cred și acum în școala românească, cred pentru că fac 
parte din ea de foarte multi ani și cunosc dăruirea dascălilor, dorința lor de a insufla elevilor pe lângă 
cunoștințele disciplinei lor și dragostea pentru o viață în care bunătatea, empatia, curajul de a-ți spune și 
susține punctul de vedere, grija față de cei din jur, sinceritatea și credința să primeze. Cred, pentru că am 
întâlnit generații și generații de elevi care, chiar dacă erau diferiți de cei ”de pe vremea mea”, erau dispuși 
să muncească cu disperare pentru a-si atinge scopul, având idealuri mărețe, luptând pentru ele și reușind în 
cele din urmă. 

Dar, nu credeam că „total diferită”, va însemna trecerea de pe băncile scolii, de la gălăgia din pauze, 
de la discuțiile față în față cu elevii când dintr-o privire iți dădeai seama că persoana din fața ta are nevoie 
și de altfel de sprijin nu doar să-i transmiți cunoștințe materiei tale, la a sta în fața unui ecran, a pregăti și 
susține lecții online. 

Nu credeam că total diferită, înseamnă că tinerii noștrii absolvenți, vor purta în suflete tristețea 
nespusă a despărțirii bruște de tot ce înseamnă ani de liceu. Nu credeam că poate apărea o situație în care 
tradițiile de final de an și nu numai să nu poată fi respectate. Cine si-a putut închipui așa ceva? –Nimeni- 
Și totuși s-a întâmplat. 

Dar -totul va fi bine-, au trecut câteva luni, am avut răbdare, am început să privim situația din mai 
multe puncte de verere, să găsim soluții, alternative, să tinem lecțiile online pe platforme educaționale, să 
vorbim în fața unui ecran care de multe ori afișază doar inițialele elevilor și mai rar câte o față zâmbitoare. 
Elevii se adaptează, încearcă să țină pasul, rezolvă fișe, participă la ore online, realizează proiecte, regretă 
că uneori se găndeau”ce bine ar fi fără școală”. 

Închei cu conversațiea pe care o am de multe ori la finalul orelor online: 
- D-na profesoară din toamnă vom veni la școala? 
- Este prea devreme să știm cum evoluează lucrurile, dar ai rabdare, totul va fi bine……. 
 
 
 
 
 
 

 

1102



ŞCOALA DE ACASĂ 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIȚA MARIA” BACĂU 
 PROF. ING. SAVA-NECULA DANA 

 
 Comunicarea dintre elevi şi profesor s-a realizat pe grupul clasei, chiar dacă la ȋnceput modul de 

comunicare a fost stângaci. Elevii au realizat şi desene pe tema ,,Stăm Acasă” pe care le-au lipit pe ferestrele 
locuinţei.  

 Am remarcat un deosebit interes din partea copiilor pentru aceste subiecte care, practic, le-au 
schimbat viaţa.  

 Am propus elevilor să desfăşurăm activități cu tema: „O ZI SPORTIVĂ”. De la festivalul din Grecia 
Antică până la evenimentul mondial în ziua de azi, Jocurile Olimpice i-au inspirat pe atleți și pe spectatori 
deopotrivă. Am dorit să insuflu copiilor dorința de a cunoaște și aprecia la adevărata valoare cel mai mare 
eveniment sportiv al lumii, descoperă-i pe marii eroi care au intrat în istoria jocurilor olimpice, chiar din 
camera lor de acasă. 

 Activitatea ‘Sports’ a urmărit identificarea unor elemente specifice, a celor mai populare sporturi 
practicate în lume și a unui vocabular asociat cu sportul/ activitățile sportive prin postarea și vizionarea 
unor clipuri pe youtube. Elevii care au avut acces la mijloace moderne de comunicare (smartphone) au 
accesat link-uri postate, participând, astfel la activitate. 

 Copiii realizează diverse exercițiii folosindu-se de platforma digitală Asq.ro. Printre acestea se 
numără și moara de vânt, foarfeca, marș cu pași înalți și mersul alergătorului. Copiii realizează aceste 
exerciții fiecare în casa lui, în camera sa sau în curtea lor. Părinții se implică în această activitate ajutându-
i pe copii să se conecteze și le arată acestora cum trebuie să execute exercițiile în mod corect. În această 
activitate am întâmpinat câteva probleme tehnice atunci când elevii nu reușeau să se conecteze pe site. 
Evaluarea se realizează prin aprecieri verbale sau transmise prin mesaje scrise. Copiii sunt încântați de 
activitatea desfășurată. 

 Următorul pas al activității, a constat în realizarea unui desen în care să ilustreze sportul lor preferat. 
Activitatea a purtat numele „Beneficiile activității fizice”. Copiii au realizat tot felul de ilustrații în care au 
reprezentat avantajele practicării unui sport. În final, au vizionat un spectacol de balet. Părinții au fost 
încântați de materialele prezentate. Unii dintre părinți au recunoscut că nu au mai urmărit spectacole de 
balet, considerându-le plictisitoare, lucru total greșit.  

 Obiectivele urmărite pe parcursul acestor activităţi au fost: conştientizarea pericolului infectării cu 
noul coronavirus; respectarea unor reguli de igienă şi de distanţare socială, în vederea prevenirii 
îmbolnăvirilor; importanţa continuării activităţilor de învăţare, de acasă, prin intermediul dispozitivelor de 
comunicare online. 

 Activitatea propusă elevilor clasei a avut ca scop conștientizarea şi gestionarea situației actuale. 
 ,,O discuție care mă ajută să văd cu alți ochi ceea ce se întâmplă acum” Ainais B. 
 
 
 
 
Surse online utilizate (link-uri): 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-27899-history-of-the-olympic-rings-powerpoint-

romanian 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-25545-olympics-information-powerpoint-romanian 
https://www.twinkl.ro/resource/ro-us-t-342-olympic-host-city-word-search-romanian 
Sports vocabulary https://www.youtube.com/watch?v=nUGX9zQg2rs 
Sports vocabulary/Olympic Sports https://www.youtube.com/watch?v=4TLCGGRWnCI 
Sports Song https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6JaTY 
https://www.romania-muzical.ro/5-minute 
https://www.youtube.com/watch?v 
https://humanitas.ro/humanitas/colectii/biblioteca-virtuala 
https://www.curspictura.ro/ghidul-materialelor-de-pictura-pentru-copii/  
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ȘCOLA ALTFEL, ȘCOALA DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SAVIN FLORINA IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA CUZ/ 

GPP VERONICA FILIP, PIATRA NEAMȚ 
 
În urma cazurilor confirmate în întraga lume, în special în Italia, ţara din care s-au întors mii de 

români, autorităţile din România au luat decizia de a închide grădiniţele şi şcolile începând cu 11 martie 
2020. Măsura a fost preventivă, menită să limiteze răspândirea noului coronavirusului SARS-COV2 sau 
COVID-19. Am crezut că va dura câteva zile, dar nimic din ce ştiam nu mai era la fel. 

Este adevărat că la nivel mondial există un număr mic de infecţii la copii, iar dintre cele raportate 
majoritatea sunt cazuri uşoare, însă copiii, asemenea adulţilor, pot fi consideraţi o sursă de transmitere a 
infecţiilor. Studiile au demonstrat că noul coronavirus care se transmite pe cale aeriană (tuse, strănut) este 
un virus foarte contagios. 

Şi astfel ne-am trezit cu toţii acasă începând cu 11 martie 2020. De pe 16 martie 2020 a început Starea 
de urgenţă - prima din timpul vieţii noastre - şi astfel copii şi părinţi erau toţi acasă, unii fără şcoală ceilalţi 
fără servici. Unii norocoşi şi alţii ghinionişti! Dar cine sunt norocoşii şi cine ghinioniştii? Părinţii care stau 
acasă cu proprii copii, dar cu mai puţini bani sunt norocoşi? Sau părinţii care lucrează în poliţie, sănătate, 
învăţământ, armată, protecţie civilă etc sunt ghinionişti că nu au cu cine lăsa copiii? Părinţii au trebuit să se 
gândească la siguranţa şi sănătatea lor şi a copiilor lor, a bunicilor şi a altor rude. 

Principalele motive de îngrijorare ale părinţilor au fost gestionarea timpului petrecut acasă, astfel 
încât să susţină activitatea educativă a copiilor şi să nu le permită să stea prea mult timp în faţa televizorului 
şi a computerului. În plus, copiii au fost frustaţi pentru că nu se mai întâlneau cu prietenii lor.  

Profesorii au început să se organizeze pe reţele sociale să ajute atât pe elevi cât şi pe părinţi. Marea 
provocare a fost “Cum comunicăm cu elevii noştri?”. În zonele dezvoltate a fost uşor de comunicat deoarece 
aproape fiecare elev avea - sau şi-a achiziţionat între timp - un dizpozitiv de comunicare on line: desktop, 
laptop, tabletă sau smartphone. Dar cum a fost comunicarea cu elevii în zonele mai puţin dezvoltate? Încă 
se aşteaptă răspunsuri la aceste întrebări. 

O altă provocare a fost ce facem cu elevii, respectiv preşcolarii care nu pot scrie şi citi şi nu au acces 
la un dispozitiv TIC? Astfel a început şcoala părinţilor, pentru că nu a mai fost a copiilor. Toţi depindeau 
de programul adultului, dacă era la servici sau nu. 

Părinţii şi-au făcut griji şi cu privire la examenele importante, Evaluarea naţională de la clasa a VIII-
a şi Bacalaureatul, care pot fi sau nu amânate, deoarece şcolile sunt închise.  

Ca educatoare, a fost o provocare pentru amândouă să găsim metode şi sugestii cât mai accesibile 
părinţilor şi preşcolarilor pentru a putea colabora printr - o aplicație de mesagerie gratuită, disponibilă 
pentru Android și alte smartphone-uri. Unii părinţi au fost la bunici şi alte rude trecute de mult de prima 
tinereţe, atfel această aplicaţie a fost cea mai facilă. 

Preşcolarii au avut nevoie de rutină, pentru că rutina lor și a părinților a fost brusc schimbată în acea 
perioadă din cauza politicilor de izolare în casă. Preșcolarii au avut nevoie însă de predictibilitate, stabilitate 
și siguranța zilele acestea. Rutina se referă la momente care se repetă în fiecare zi, în aceeași ordine (ex: 
micul dejun, joacă, prânz, somn, gustare etc) de care copilul este conștient și le respectă. Dar toate acestea 
nu se pot asigura acasă cu bunici, mătuşi şi alte vecine. Cel mai bine era rutina de la grădiniţă! Dar ne –am 
adaptat la această izolare! Aşa că am trimis câteva sfaturi părinţilor sau mai bine sugestii: 
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Noi aşa le-am trimis: 
• “Comunicați mult, cât de mult. Oferiți-i argumente pe care copilul să le înțeleagă referitor la 

structura zilei pe care o stabiliți (de ce lucrați de acasă, de ce nu vă puteți juca cu el atunci când vrea chiar 
dacă sunteți acasă, de ce este nevoie să petreacă timp cu părinții pe rând sau de ce trebuie să se joace și 
singuri)  

• Puneți accent pe sentimentele voastre si ale copiiilor. Este o perioada mai grea, mami/tati trebuie 
să si lucreze, sa aiba grija si de casa, sa petreacă împreună cu tine. Dar împreună vom reuși, colaboram. 

• Negociati. Luați deciziile împreună, oferindu-i alternative pe care le puteți respecta: Vrei să 
pregătim împreuna micul dejun sau pranzul? Preferi să ne jucăm împreuna înainte sau după ce te trezești?  

• Respectați rutina. Rutina trebuie respectată și de către părinți. Dacă îi spuneți copilului că 
lucrurile se vor întâmpla într-un anumit fel, de exemplu îi spuneți de dimineață că după masa de pranz va 
petrece timp cu bunica pentru că mama sau tata trebuie să lucreze, chiar dacă programul vi s-a eliberat, 
ar fi indicat ca lucrurile să se întâmple așa cum ați stabilit inițial.  

• Apreciați-i in momentele când respecta rutina/promisiunea de a se juca singur/va lasa sa lucrati 
• Conectati-va înainte si apoi cereți: Încurajați joaca liberă, însă de preferat după ce îi oferiți 

atenție si va jucați cu ei înainte; altminteri se pot frustra si pot manifesta comportamente menite sa va 
atraga atentia si sa va testeze limite. 

• Empatizati cu poziția/nivelul lor de înțelegere: dacă adulților care iși explică situația in mod 
rațional le este greu, resimt incertitudine si neliniste, cum resimte toate aceste schimbări un copil 
preșcolar? 

• Reduceți timpul în fața ecranelor - este o capcană pe termen mediu/lung și în loc să rezolvați o 
problemă, veți genera altele noi. 

• Îmbrățișați plictiseala: dezvoltă creativitatea, conectarea cu sine, oportunități noi de explorare.” 
Unii părinţi au apreciat sfaturile ca utile şi bine venite. 
Pe lângă activităţi online am inceput să introducem Povestea zilei şi Poezia zilei. Prima poveste 

trimisă preşcolarilor noştri a fost “Povestea Coronavirusului”:  
 
“Bună, eu sunt un Virus, verişor cu Gripa şi Răceala. Numele meu este Coronavirus. COVID-19. Îmi 

place foarte mult să călătoresc… şi să sar de pe o palmă pe alta pentru a spune *BUNĂ!*. Bate palma! Ai 
auzit despre mine? Da sau Nu? Cum te simţi atunci când îmi auzi numele? Relaxat? Confuz? Speriat? 
Îngrijorat? Curios? Trist? Înţeleg ce simţi…. Şi eu m-aş simţi la fel.  

Câteodată adulţii se îngrijorează când citesc ştirile sau mă vad pe mine la televizor… . Acum o să îţi 
explic ce sunt, ca să poţi înţelege: când vin în vizită, aduc cu mine greutate când respiri, febră, tuse. Dar 
nu stau foarte mult cu oamenii, şi aproape toată lumea se face bine. Exact ca atunci când te zgârii pe 
genunchi şi se vindecă.  

Nu îţi face griji! Adulţii care au grujă de tine te vor proteja. Şi tu poţi să ajuţi:  
 Spală-ţi mâinile cu apă şi săpun în timp ce cânţi un cântecel. Poţi să cânţi cântecelul tău preferat, 

chiar şi cântecul de *La mulţi ani* sau să reciţi alfabetul.  
 Foloseşte gel dezinfectant pentru mâini şi lasă-l să se usuce pe palmele tale. Fără a le mişca sau 

atinge, numără până la 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odată ce mâinile tale s-au uscat poţi să te întorci la 
joacă! 

Dacă faci aceste lucruri, eu voi încerca să nu te vizitez, în timp ce doctorii lucrează pentru a găsi un 
vaccin care mă va lăsa pe mine să te pot saluta fără să te îmbolnăvesc.” 

Poveştile au fost folosite pentru a oferi celor mici momente de divertisment adecvat vârstei lor, dar 
mai ales ca punct de pornire pentru dialoguri sau activităţi creative cu copiii. Exemplu: “Dacă ai avea un 
creion magic, ce personaj ai șterge sau transforma? De ce? / Care este personajul tău preferat? / De ce ți-a 
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plăcut acel personaj? / Ce crezi că ar fi putut face diferit personajul tău preferat? / Crezi că ai putea desena 
pădurea sau palatul din poveste?” 

 Le-am citit poveşti copiilor din cartea “Poveşti pentru inimă şi suflet”, poveşti terapeutice, editura 
Aquila. Ne-am înregistrat şi le am trimis copiilor înregistrarea. Au fost încântaţi. Le –am trimis link uri cu 
poveşti animate, care au fost atrăgătoare pentru ei, doar că trebuiau să stea cu ochii la un dispozitiv TIC. 

Le-am trimis câteva jocuri părinţilor pentru a se juca cu copiii acasă, fără a avea nevoie  
de prea multe materiale:  
• Jocul umbrei - Proiectează o lumină pe un perete liber din casă. Copilul, dar și tu, vă puteți folosi 

degetele pentru a realiza figurine din umbre. Copiii adoră să creeze urechi de iepuri, rațe, câini, monștri sau 
forme abstracte. Poți încuraja copilul să folosească păpuși și puteți adaugă muzică pentru a permite mișcarea 
ritmică și exprimarea de sine.  

• Cantităţi egale sau diferite? Acest joc îi ajută pe copii să înțeleagă conceptul de conservare a 
cantității. Copiii au nevoie de mai mult timp, observare și experimentare pentru a înțelege că, deși modul 
de aranjare a obiectelor diferă, cantitatea rămâne aceeași. 

• Investigaţie cu magneţi! Da sau Nu ntreabă copilul dacă vrea să vă jucați De-a detectivii, De-a 
investigatorii sau De-a cercetătorii. Motivați-l spunând că veți explora diferite obiecte care se comportă 
diferit în prezența unui magnet.  

• Cartea despre mine - Propune copilului să realizeze o carte despre el/ea în care să strângă gânduri, 
oameni și lucruri de preț și pe care nu vrea să le uite. Dacă în familie sunt mai mulți copii, fiecare poate să-
și realizeze propria carte. Cărțile vor fi diferite una de alta, pentru că fiecare persoană este unică, deși în 
multe privințe oamenii se aseamănă. Unele pagini pot  

cuprinde: O fotografie sau un desen cu familia, O pagină cu numele celor mai îndrăgite persoane din 
viața copilului, Rețeta preferată, Anotimpul, jocul sau locul preferat, Cântecul sau povestea îndrăgită, 
Filmul de animație vizionat cu întreaga familie, Imagini din cea mai frumoasă vacanță. 

• Colaj din seminţe - În timpul realizării unui colaj din semințe, copiii pot discuta despre natură și 
despre modul cum se dezvoltă plantele. De asemenea, semințele pot fi utilizate la sortare, clasificare și 
numărare.  

• Planuri înclinate - Această activitate îi introduce pe copii în lumea mecanicii demonstrând efectul 
planurilor înclinte asupra vitezei și distanței. Prin acțiune directă și experimentare, copiii vor ajunge la 
concluzia că, cu cât planul este mai înclinat, cu atât mingea se rostogolește mai departe 

• Marionete, etc 
Orice activitate am ales să facem – fie că a fost online, fie în viața reală – a reprezentat o alegere 

bună, deoarece a contribuit la dezvoltarea copilului și la depășirea cu bine a acestei perioade, care ne-a 
perturbat rutina zilnică. Am putut valorifica tehnologia cu adevărat și am folosit- o în favoarea noastră, 
pentru a ne compensa pierderile. 

Perioada prin care am trecut şi trecem în continuare cu toţii ne forţează să căutăm cele  
mai bune soluţii, astfel încât să minimizăm pierderile pe care le am avut şi avem în continuare de 

suferit, noi, familiile noastre, preşcolarii noştri şi familiile acestora din cauza acestui virus mortal. 
Vă dorim răbdare și încredere în faptul că totul va fi bine. Iar până când vom scăpa de COVID-19… 

Rămâi în siguranță! Evită locurile agglomerate! Poartă mască! 
 
Bibliografie: 
 Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step bz Step „Învăţarea prin joc – experienţe 

distractive de învăţare acasă” 
 Pagini de psihologie.ro 
 Salvaţi copiii.ro 
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DIRIGINTELE ÎN CONTEXTUAL ÎNVĂȚĂRII ON-LINE 

 
PROF. SAVOIU RADU FLORIN,  

ȘCOALA GIMNAZIALA RAZVAD,  
 JUDEȚUL DAMBOVIȚA 

 
În perioade de criză, precum cea pe care o traversăm acum din cauza pandemiei provocate de noul 

coronavirus Covid-19, se produc schimbări foarte mari într-un timp foarte scurt, determinând transformarea 
radicală a societății și a vieții oamenilor, prin salturi uriașe care, în mod normal, ar fi avut nevoie de zeci 
sau chiar sute de ani pentru realizarea acestora. Sistemele educaționale din lume s-au adaptat forțat la noul 
context de învățare prin utilizarea mijloacelor educaționale digitale și de comunicare, modalitate unică de 
a continua procesul de învățare pentru aproape 80% din populația elevilor şi studenţilor de pe globul 
pământesc. În articolul ,,Învățare on-line sau învățare la distanță? ”, publicat în ,,Tribuna învățământului”, 
pe 13 aprilie 2020, profesor doctor în științe pedagogice Genoveva Aurelia Farcaș, Inspectorul Școlar 
General la Inspectoratul Școlar Județean Iași, prezintă o analiză a acestei noi forme de învățare, aducând 
informații valoroase, bazate pe studii internaționale și validate științific, cu privire la noile dimensiuni ale 
învățării on-line, pe care le expunem mai jos. 

 Învățarea on-line și învățarea la distanță sunt concepte pedagogice aparent sinonimice, dar care 
descriu practic modalități parțial comune de derulare a activităților cu elevii și studenții, aflați în școala de 
acasă. Cercetătorii din domeniul tehnologiei educaționale, mai ales cei din subdomeniul învățământului on-
line și la distanță, au definit o serie de concepte de-a lungul anilor pentru a distinge între diferitele soluții 
care au fost dezvoltate și implementate: învățare la distanță, învățare distribuită, învățare mixtă (blended 
learning), învățare on-line, învățarea mobilă și altele. Cu toate acestea, înțelegerea diferențelor 
semnificative este puțin cunoscută practicienilor din domeniul educaţiei şi al designului instruirii. Învățarea 
on-line poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea 
procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor 
instrumente informatice de comunicare la distanță. Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii 
de evaluare se axează pe cel puțin trei zone pedagogice: învățarea on-line de calitate, predarea on-line și 
proiectarea instruirii on-line. Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea on-line eficientă rezultă dintr-
o proiectare și planificare atentă a instruirii.  

 Unul dintre cele mai relevante rezumate ale studiilor despre învățarea on-line este expus în volumul 
Învăţarea on-line: ce ne spun studiile despre dacă, când și cum (2014). Autorii identifică nouă dimensiuni 
atribuite învățării de tip on-line:  

• modalitatea (integral on-line, mixtă – peste 50% on-line, mixtă – 25–50% on-line, comunicare 
online faţă-în-faţă);  

• ritmul (ritm autoreglat – intrare / ieşire liberă, ritm impus de clasă, ritm impus de clasă cu o 
componentă de autoreglare); 

 • raportul elev-profesor (< 35 la 1, 36–99 la 1, 100–999 la 1, > 1. 000 la 1);  
• strategii didactice (expozitive, practice, explorative, colaborative etc.); 
 • rolul on-line al profesorului (instruire on-line activă, prezenţă redusă on-line, niciun rol); • rolul on-

line al elevului (ascultă sau citeşte, rezolvă probleme sau răspunde la întrebări, explorează simulări sau 
resurse, colaborează cu ceilalți colegi);  

• tipul de sincronizare (sincronă, cu participare simultană, în direct, a elevilor la activităţile de învăţare 
şi asincronă, cu sarcini de lucru distribuite on-line, rezolvate de elevi în ritmul propriu);  
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• rolul evaluărilor on-line (să determine gradul în care elevul este pregătit pentru un nou conţinut, să 
ofere informaţii despre sprijinul de care are nevoie elevul, instruire adaptată, să îi ofere informaţii elevului 
/ profesorului despre nivelul de învăţare, input pentru note / calificative, să identifice elevii cu risc de eşec 
şcolar);  

• sursa de feed-back (automată, oferit de profesor, oferit de colegi, feed-back întârziat). Avantajele 
învățării on-line derivă indiscutabil din faptul că activitățile on-line pot fi accesate oricând si oriunde, 
cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este determinat ca într-
o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent 
materialul propus în ritm propriu. Învățarea on-line permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-
o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de 
a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională adecvată. Constatările din 
domeniu semnalează că elevii introvertiți tind să fie mai activi, inhibiția fiind mult diminuată, fără a fi 
influențați de reacțiile celor din jur. Acest tip de învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate 
strategic, îl poate provoca pe elev să devină proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. Personalizarea 
cursurilor se poate realiza prin introducerea de scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, 
demonstraţii, liste bibliografice, link-uri către resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente 
de tip audio / video în clasa virtuală și sarcini individuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie și resurse on-line:  
• https://tribunainvatamantului.ro/2020/04/13/invatare-on-line-sau-invatare-la-distanta/  
• Yuval Noah Harari, 21 de lectii pentru secolul XXI, Ed. Polirom, 2018 
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 SCOALA ON / OFF LINE 

 

PROF. SAVU DANIELA 

SCOALA GIMNAZIALA ‘OVID DENSUSIANU’-FAGARAS 
 

Suntem în aceeași echipă. Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună, demers, care 

premergător acestei situații excepționale, rămânea în unele cazuri teoretic: cadre didactice alături de părinți, 

în beneficiul copiilor. 

Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la susținerea cursurilor în online au făcut ca atât 

profesorii, cât și părinții să treacă prin emoții grele. 

Profesorii pot ajuta părinții dacă păstrează legătura cu aceștia în mod regulat, vorbind și despre 

îngrijorările și temerile acestora legate de școală și învățare. 

Când vine vorba de sprijinul emoțional pe care profesorii îl pot oferi părinților în această perioadă, 

putem să privim lucrurile din mai multe perspective. Una este cea legată de îngrijorările specifice ale 

părinților legate de școală. 

De exemplu, părinții copiilor care urmează să dea examene în această vară pot fi în mod special 

îngrijorați în legătură cu pregătirea copiilor, așa că profesorii pot oferi sprijin specific acestora, îndrumându-

i către resurse care să îi ajute pe copii să se pregătească eficient pentru examene. 

O altă perspectivă este cea a relației personale dintre părinte și profesor: Cadrul didactic poate fi de 

un real ajutor părinților atunci când își exprimă deschis disponibilitatea de a coopera  

În altă ordine de idei, cadrele didactice pot reinterpreta pozitiv situația suspendării cursurilor, 

încurajând părinții copiilor cu lacune în învățare să îi ajute pe aceștia să recupereze materia – pot oferi 

resurse suplimentare acestora, după un plan personalizat, iar pe părinții copiilor cu rezultate bune la școală 

îi pot orienta către resurse de învățare cu un nivel mai ridicat de dificultate (de exemplu, către subiecte 

pentru concursuri și olimpiade). 

Cadrele didactice pot cere feedback-ul părinților legat de învățarea online (dacă cer prea mult sau 

prea puțin de la copii, care dintre activitățile realizate au fost mai plăcute pentru cei mici etc.). 

Indiferent în ce „tabără” ne aflăm, trebuie să apelăm la răbdare și înțelegere, în această perioadă, 

majoritatea dintre noi având și momente de frustrare și stres, aceste emoții afectându-ne uneori capacitatea 

de a comunica eficient. 
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ADAPTAREA CU SUCCES LA NOU 

(PREDAREA SI INVATAREA ONLINE) 
-STUDIU DE SPECIALITATE- 

 
PROF. INV. PRIMAR, SCARLATESCU NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALA “PETRE BADEA”, NEGRAȘI, ARGES 
 
 Tehnologia este parte a vieții de zi cu zi. Încă din primul an de viață, copiii sunt atrași de tehnologie 

și, pe măsură ce cresc, experimentează expunerea la diverse device-uri smart. 
 Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului, 

dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților 
și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, 
pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, cât și 
pentru părinți. Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 
ferestre către educație. 

 Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 
materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat 
cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă 
din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. Predarea online presupune flexibilitate în învățare și 
aduce rezultate clare, deschide multe ferestre spre stilul de învățare al cursantului, preferințele lui, 
bineînțeles punctele lui slabe, cadrul didactic putând, astfel, crea o experiență personalizată pentru fiecare 
în parte. Se vor vedea rezultate imediat! 

 Pentru un profesor este imposibil la clasa să poată să se ocupe suficient de fiecare copil în parte. In 
mediul online învăţarea se poate personaliza în functie de necesităţile şi lipsurile elevului. Se poate face 
aprofundare personalizată, centrată pe noţiunile ştiute şi astfel se observă clar ceea ce nu ştie elevul. Spre 
deosebire de învăţarea clasică, metodele interactive din mediul online sunt variate, îl ajută să reţină mai 
uşor informaţiile, îi sunt întotdeauna la îndemână. Internetul îi pune la dispoziţie imagini, filmuleţe, planşe 
şi o mulţime de teste interactive. Elevii mei cei mici, clasa pregătitoare şi clasa I, abia aşteaptă ziua când 
au limba franceză. Am creat cu ei grupuri mici de câte 3 elevi, pe whatsapp. Sunt foarte încântaţi de faptul 
ca sunt foarte « aproape » de ei (aşa îmi spun ei), că sunt numai pentru ei 3 timp de 15 minute. Am făcut 
joculeţe pentru a reuşi să reţină mai repede cuvintele limbii franceze din tematica zilei. 

 Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul 
învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de 
altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact). 

 Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesor. Nu mai 
există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit 
pentru învățare. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru 
a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot monitoriza mult mai 
îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

 Fie că nu înțeleg lecțiile de la clasă, refuză să-și facă temele sau pur și simplu vor să se joace pe 
device-urile lor preferate – copiii din generațiile digitale par să-și dorească ceva mai mult atunci când vine 
vorba de școală și învățare. 

 Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii observă atracția 
copiilor față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele digitale, 
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tocmai pentru a răspunde intereselor lor. În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea abilităților 
sociale (începută la grădiniță) și încep un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe 
materii, învață să citească, să scrie, să socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun 
întrebări noi, vor răspunsuri complexe și provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final 
neașteptat. Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce 
completează perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între 
copii și educație. 

 Atunci când accesează un produs educațional online, de pildă, copiii pot alege singuri între diferitele 
secțiuni ale platformei. Prin jocuri ce completează perfect manualul, copiii pornesc într-o călătorie virtuală 
prin lume, uimindu-ne de câte lucruri minunate află. Informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie, 
fără ajutorul părinților sau al unui profesor meditator. Astfel, elevii lucrează în ritmul lor, vizionează ori de 
câte ori au nevoie un anumit filmuleț explicativ și își pot urmări îndeaproape evoluția. 

 Multe dintre cursurile online sunt vizuale, dinamice si usor de inteles, calitati care nu pot fi mereu 
atinse in lectiile din clasa. Exista o serie de factori specifici invatarii online care pot diminua motivatia 
copiilor si adolescentilor pentru invatare: cadrele didactice joaca un rol esential in mentinerea motivatiei 
copiilor pentru invatarea online, dar si parintii pot sa ajute. Iata cum: 

 Pentru mulţi tineri din acest început de secol XXI, personalitatea online, activităţile şi interacţiunile 
sociale din mediul virtual sunt la fel de importante precum cele din viaţa reală. Prin urmare, profesorii 
trebuie să fie conştienţi de acest lucru şi să-i ajute pe tineri să profi te de oportunităţile pe care tehno-logiile 
online şi reţelele de socializare le oferă pentru a-şi dezvolta competenţele-cheie. Mai mult decât atât, 
profesorii trebuie să-i ajute pe tineri să devină cetăţeni responsabili, cu spirit critic. 

 Profesorii trebuie să integreze tematica legată de activităţile online în programa şcolară, datorită unor 
planuri de lecţie şi fişe de lucru bazate pe interactivitate şi, în acelaşi timp, conforme cu cadrele naţionale 
de competenţă. Temele şi obiectivele fiecărei activităţi sunt prezentate sub forma unui index cuprinzător, 
facilitând astfel utilizarea publicaţiei. Elevii care folosesc aceste materiale au ocazia: să înţeleagă mai bine 
provocările şi oportunităţile pe care le prezintă internetul, şi să dobândească competenţele de care vor avea 
nevoie în viaţă şi carieră. 

 Când deschidem un computer conectat la internet, o întreaga lume se deschide în faţa noastră. Timpul 
petrecut online nu înseamnă doar divertisment şi relaxare, ci poate fi timp dedicat cresterii şi evoluţiei 
noastre. Iar pentru copii, acest lucru este adevărat cu atât mai mult cu cât tehnologia devine tot mai frecvent 
parte a experienţei copiilor în mediul şcolar. Aşadar invatarea online poate fi realizată cu succes şi acasa, 
aducând cu ea o mulţime de avantaje şi beneficii. 

 Dacă la clasă, profesorul explică o dată sau de câteva ori lecţia, acasă, în faţa calculatorului, copilul 
poate reciti informaţiile de câte ori are nevoie. De asemenea, poate căuta explicaţii suplimentare, poate cere 
ajutorul „colegilor” virtuali sau chiar profesorilor care predau cursul online. 

 Un studiu recent realizat arată că elevii care folosesc educaţia online petrec mai multe ore pe 
săptămână implicaţi în sarcinile şcolare, reuşesc să recupereze mai uşor dacă pierd informaţiile transmise 
la scoala si sunt mult mai interesati să îşi continue studiile decât elevii care folosesc doar mediul de învăţare 
tradiţional. 
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ȘCOALA DE ACASĂ – CU ROST SAU FĂRĂ ROST? 

 
PROFESOR DANIELA ȘCARLII,  

LICEUL DE ARTA „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI 
 
Motto: "Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea". (Nelson 

Mandela) 
În ultimul timp, mai precis din 22 aprilie încoace, am început să mă gândesc serios la „oceanul” de 

lecții on-line, în care spunea cineva că am fost aruncate noi, cadrele didactice. Și în care, aruncați de alții, 
și neștiind să înotăm, am învățat să găsim soluții. Da, am citit fel și fel de articole și comentarii, începând 
cu 11 martie. Inițial, din curiozitate, citeam fiecare rând, fiecare gând și trăiam (ziceam eu) tot ce trăiau, 
simțeau și aplicau colegii de suferință.  

De când s-a hotărât „Școala de Acasă”, „antenele” au reacționat instinctiv și am început să mă gândesc 
dacă am vreo clasă la care să nu am măcar un număr de telefon. Am luat în serios munca de profesor, de 
acasă...Noi, amândoi, adulții, și ei, amândoi, copiii, liceenii... Dintre care unul, aproape absolvent. Și, 
culmea, ei, adolescenții, nu au comentat nimic. Nici că nu știu sau nu se descurcă să încarce temele pe 
Google Classsroom, nici că nu sunt de acord cu acest mod de a învăța/de a se documenta, informa, nici că 
nu le mai ajunge timpul de învățat pentru Bacalaureat... sau stat pe telefon, calculator sau filme. Și nici că 
sunt așa de afectați că stau în casă... pentru că și noi, cei mari, tot în casă stăteam. Pentru siguranță. 

Și am început să gândesc planuri... de „bătaie”. A, B, C... Nu știam atunci, în martie, când au început 
toate acestea, că într-adevăr va fi o mare bătălie. Cu mine, cu timpul meu, cu timpul acordat familiei, cu 
mentalități, cu indiferența elevilor, a părinților lor față de tot ceea ce se întâmplă. În primul rând, față de 
educația copiilor lor, educație care TREBUIE oferită de școală. Și pe care școala a încercat, în modul cel 
mai firesc și sincer, să o ofere. Eu am încercat. Colegii au încercat. Unii copii au încercat să o primească. 
Prea puțini să întrebe. Și doar un părinte să comunice (vorbesc aici doar de situația cu care m-am confruntat 
eu). 

Am observat că, cu cât sunt mai mici, se implică mai mult. Și copiii, și părinții lor. Cu cât cresc, 
consideră că nu le mai sunt de trebuință toate obiectele (de unde știu ei, că eu nu știu???), că profesorii nu 
le mai plac... de parcă totul trebuie să placă, parcă ar deveni comercial, cu gust, miros, culoare. Nu mai 
contează implicarea mea, interesul meu, dorința de-a le fi lor bine. Nu mai contează „De gustibus non est 
disputandum”, proverb latin cu care am crescut cu toții. Și toate cugetările marilor Aristotel, Pitagora, Mark 
Twain, Exupery, Martin Luther King etc. Nu se mai discută, nimeni nu se mai întrece în a enumera cărțile 
citite sau ecranizările vizionate, că tot este perioada de „carantină”. Consider că toată această stare de lucruri 
a „carantinat” evoluția copiilor de care Școala a „tras” întotdeauna. De fapt noi, profesorii… 

De ce spun toate acestea? Pentru că tot am citit, am auzit, am văzut destule comentarii în media sau 
pe propriile Classroom-uri. Că școala ar trebui să facă, ar trebui să asigure, ar trebui să dea ... probabil că 
școala ar trebui să ofere TOTUL, fără să aștepte nimic în schimb. Iar elevii să nu facă nimic. Pentru că au 
fost elevi care nu au făcut nimic, nici măcar să dea un răspuns la acel „Bună ziua!” cu care am început 
fiecare lecție online, pe Google Classroom, sau pe grupurile fiecărei clase de pe Whatsapp. Am observat că 
elevii citesc mesajele dar nu simt nevoia nici măcar să salute. Nici măcar în privat… Nu generalizez, doar 
expun situații cu care m-am confruntat până acum.  

La polul opus se află și acei copii, reținuți la oră, dar care au așteptat ca pe o gură de aer posibilitatea 
de a comunica cu profesorul, în privat. Au privit această ”Școală Altfel” ca pe o șansă de a arăta ce pot, a 
arăta că pot, fără a simți privirile acuzatoare ale celorlalți, că uite, „s-a trezit și X să vorbească”. M-am 
așteptat să se întâmple asta. Pentru că încă își pune amprenta, distrugător, condiția socială. Cei care au, care 
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sunt „cool”, „de gașcă”, cu aceleași, impropriu spus, „valori”, se susțin mereu, chiar și la ore, iar ceilalți, 
simțiți, serioși, responsabili, pentru care educația, bunul simț, sunt primordiale, sunt parcă ai nimănui. 

Să vorbim despre lecții? Am luat foarte în serios aceste ore online... Trebuia să ținem legătura cu 
copiii, să le asigurăm liniște și o ocupație, pentru a uita de toata situația. Sau, mai bine-zis, pentru a atenua 
cumva grija pericolului de afară. Dar cred că la noi nu s-a gândit nimeni. Pentru că una este să mergi la 
serviciu și să ”socializezi”, cât de cât (nu îmi place termenul, cred ca mai potrivit este „să comunici”, să 
vorbești „în limba ta”), și alta este să fii închis între 4 pereți, cu o activitate mentală mai mult decât dublă. 

În lecțiile mele de Chimie sau Fizică, pe Google Classroom, am postat filmulețe preluate de pe 
YouTube, realizate de profesori în decursul timpului sau acum, în aceasta perioadă (cu marca „Profesorul 
Trăsnit – Știința Altfel”, sau „PubLive”, „Lecții virtuale” etc.), pentru care apoi am stabilit sarcini de lucru 
clare, disecând fiecare minut al filmului. Am considerat că elevii au nevoie atât de impact auditiv cât și 
vizual, antrenant, nu numai de fișele de învățare, fișe de lucru, de consolidare/recapitulare realizate de mine, 
cu noțiuni pur și simplu informative, chiar dacă au fost foarte bine schematizate. Am cântărit foarte bine 
timpul, pentru fiecare lecție, astfel încât să nu fie obosiți ochii de privitul în ecranul telefonului sau al 
oricărui device utilizat. M-am pus eu în locul lor, m-am gândit cum aș primi eu o astfel de lecție sau cum 
aș reacționa, ca părinte de aceasta dată, dacă ai mei copii ar învăța astfel, cu ajutorul acestor materiale. 
Pentru a atinge și componenta kinestezică/practică, am postat filmulețe cu experimente sau am distribuit pe 
whatsapp sau în Google Classroom, secțiunea Flux/Stream, mesaje referitoare la ce apărea interesant pe 
”Da Vinci Kids”.  

Rezultatul? Cu cât a trecut timpul, numărul elevilor interesați a scăzut, o dată cu creșterea nivelul de 
studiu, cu vârsta acestora. Cei mai mici (clasele a VI-a, la Fizică, sau a VII-a la Chimie) au primit cu drag 
tot ce le-am pregătit, au postat cu implicare teme, fișe pentru portofoliu deosebite, proiecte, în care și-au 
manifestat dragul și creativitatea, au realizat experimente acasă, pe baza instrucțiunilor postate, au realizat 
poze/filmulețe și mi le-au trimis în privat.  

Tot copiii activi și în școala „normală”, ”face to face”, au manifestat interes și în școala „altfel”, în 
școala de „acasă”. Ceilalți... Sigur au stat cu ochii în ecranul telefonului, derulând tot ce este pe Facebook, 
Instagram sau alte aplicații... 

 Concluzia? Consider că nu putem aștepta la nesfârșit ca cineva să facă ceva, să gândească pentru noi, 
deși așa ar trebui... Educația copiilor, de care răspundem și noi, profesorii, nu așteaptă. Chiar dacă toată 
situația creată a debusolat tot sistemul (și nu numai al nostru), am fost nevoiți să mergem înainte. Fără a 
aștepta laude sau mulțumiri, ci pregătiți pentru a înfrunta lipsa de respect, din partea tuturor pentru noi, 
profesorii... dați-mi voie să spun așa, și nu „dascălii” ... „Dăscălița” lui Octavian Goga, nu mai este de mult, 
în mintea nimănui. Ci tot în a noastră, cei cu iubire și drag de copii, de „creșterea” lor armonioasă. Pentru 
că, inevitabil, noi ne simțim responsabili de reușitele sau eșecurile lor, noi ne gândim cum să facem mai 
mult și mai bine pentru a-i ajuta. Și consider că TOȚI așteaptă asta de la noi. Dar la noi și la familiile noastre 
nu se gândește nimeni... Pentru ca ACASĂ, suntem noi și ai noștri... 
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AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE INTRODUCERII MIJLOACELOR TIC 

ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMANT 
 

PROF. SCHENKER MUREȘAN SORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SIMION BARNUȚIU BLAJ-TIUR 

 
În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în 

procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare 
în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 
Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată pe calculator prezintă avantaje şi 

dezavantaje. 
Ca avantaje putem aminti: 
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de 
schimbare socială rapidă; 
3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 
4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
5. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 
6. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 
7. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 
8. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în 

funcţie de secvenţa anterioara; 
9. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 
10. Metode pedagogice diverse; 
Cu toate acestea avem şi dezavantaje: 
1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 
2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 
3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 
4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 
Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace 

didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a 
calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. 
Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le 
valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin care elevii 
reuşesc să exploreze idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind din ce în ce mai 
personalizat, individualizat şi eficient. Se remarcă o serie de avantaje ale utilizării TIC în procesul 
educaţional al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: 
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• Promovarea accesului fizic al persoanelor cu dizabilităţi 
TIC poate acţiona pentru a transforma cea mai mică mişcare într-un răspuns la unele solicitări de 

învăţare, oferă un acces real la o calitate mult îmbunătăţită a vieţii persoanelor cu dizabilităţi. 
• Creşterea motivaţiei 
• Facilitarea colaborării şi lucrului în echipă 
• Planificarea şi organizarea ideilor 
• Îmbunătăţirea calităţii învăţării 
• Controlul eficient asupra mediului 
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”ȘCOALA ALTFEL” –GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. SCHMIDT ADRIANA 

GRĂDINIȚA P. P. NR. 4 
CARANSEBEȘ 

 
Trăim vremuri interesante care ne provoacă la autodescoperire și la o altfel de normalitate, imposibil 

de anticipat în urmă cu doar câteva luni. În contextul actualei pandemii care a afectat și țara noastră, ”Școala 
altfel, școala de acasă” ne permite să scriem împreună o poveste nouă despre evoluție, descoperire, 
acceptare, împlinire și rezultate frumoase. 

 „Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” reprezintă, nu numai calea spre 
întărirea relaţiei cadre didactice-copii, ci și a relației copil-părinte, atmosfera din „săptămâna altfel” fiind 
una specială, cu sentimentul câştigării unor experienţe noi. Niciodată cuvântul altfel n-a avut o conotaţie 
atât de specială, o încărcătură emoţională atât de puternică. Această săptămână a devenit o provocare 
inedită, care a pus în valoare spiritul ludic, creativitatea şi optimismul fiecărui participant.  

În continuare, este prezentat un model de planificare cu propuneri de activități neconvenționale pentru 
preșcolari, care ne vor ajuta să facem din săptămâna Școala Altfel, o săptămână mai specială, facilitând 
combinarea informațiilor cu activitățile educative și cu cele distractive. 

 

ZI
U

A
 TEMELE ZILEI / ACTIVITĂȚI 

PROPUSE 
 OBIECTIVE 
URMĂRITE 

 TIPUL ACTIVITĂȚILOR 

1.
  

• ”DIN BASME ȘI POVEȘTI SE 
IVEȘTE O LUME FERMECATĂ” 
-Vizionarea/audierea on line a unei 
povești 
-desenarea unei secvențe sau 
personaj din poveste 
• ”ÎN LUMEA DESENELOR 
ANIMATE” 
-alegerea și vizionarea unui desen 
animat preferat; 

-receptarea mesajelor 
transmise de povești 
 
-formarea unor competențe 
de comunicare orală 
 
-manifestarea unor reacții și 
atitudini emoționale 
pozitive 

-educație pentru artă 
- vizionare poveste (sursa 
YouTube) 
 
 
-activități cultural-artistice 

2.
  

• „MÂNCĂM SĂNĂTOS, 
TRĂIM SĂNĂTOS!”  
-vizionarea unui emisiuni despre 
alimentație sănătoasă; Piramida 
alimentelor 
• ”BUCĂTARI LA 
MASTERCHEF” 
-aranjarea mesei și prepararea unei 
gustări sănătoase (sandwich 
amuzant / sucuri din fructe) 

-formarea deprinderilor de 
alimentație sanătoasă  
 
-formarea deprinderii de a 
aranja corect masa și de a 
prepara gustări 

-educație pentru sănătate 
 
-activitate practic- 
gospodărească 
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3.
  

• ”FII MICUL ECOLOGIST 
CARE SALVEAZĂ PLANETA!” 
-Vizionare documentar,  
 -desfășurarea acasă a unor activități. 
de reciclare 
• ”MICUL GRĂDINAR” 
- plantarea unor plante, semințe 

-formarea unor deprinderi 
practice- ecologice 
 
-participarea la activități 
gospodărești 

 
-educație ecologică 
 
-activități de voluntariat 
  
 

4.
  

• ” DINO PARK” 
-tur virtual de vizitare a parcului cu 
dinozauri 
-Vulcanul-experiment 
 
• ”PE URMELE 
DINOZAURILOR” 
-jocuri distractive și dans tematic 

-explorarea lumii din trecut 
cu ajutorul parcurilor 
tematice 
-efectuarea unor reacții 
chimice prin intermediul 
experimentului 
-participarea activă la 
jocuri de mișcare, 
respectând regulile 

-vizită on line 
 
-activitate științific- 
experimentală 
 
-activitate fizică și sport 

5.
  

• ”NE JUCĂM, INVENTĂM ȘI 
LA CONCURS PARTICIPĂM!” 
-jocuri de societate sau de creație în 
familie 
 
• ”MICII ARTIȘTI!” 
- ateliere la alegerea copiilor 
(pictură, sport, muzică, activități 
practice, dans etc.) 

- petrecerea timpului liber 
în mod inteligent și 
întărirea relațiilor cu cei din 
jur;dezvoltarea unor 
abilități cognitive 
-valorizarea abilităților 
artistico-plastice, muzicale 
și ritmice ale copiilor 
-stimularea simțului 
creativității și 
individualității 

-activități de relaxare și 
recreative 
 
-educație pentru artă 
 
-activități cultural-artistice, 
muzicale și sportive 
 

 
Această Școală de acasă poate deveni o poveste... O poveste despre oameni buni și generoși, despre 

iubire, despre suflet... Împreună cu copiii, îmbinând utilul cu plăcutul, se pot crea experiențe cu valoare de 
amintire! Fie că se împărtășește bucuria naturii, a gătitului, fie că se vor juca, experimenta sau dezbate 
probleme actuale, se va investi în acest timp- spațiu, în timpul petrecut împreună, păstrându-se totodată 
frumusețea, entuziasmul și iubirea, căci...Totul va fi bine! 
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SCOALA ALTFEL! SCOALA DE ACASA 

 
 INV. SECAN EMILIA CSEI BRAILA 

 
 In acest an lumea este unită în lupta comună împotriva unui inamic invizibil. Toate eforturile noastre 

se concentrează asupra măsurilor de evitare sau tratare a COVID-19, iar consecințele grave cu care ne 
confruntam multă vreme după încetarea pandemiei – efectele invizibile ale acesteia. 

 În lipsa acțiunilor urgente, actuala criză sanitară riscă să devină o criză a drepturilor copiilor. Doar 
colaborând putem să asigurăm sănătatea, siguranța și educația milioanelor de copii. 

 În domeniul educației, a fost întrerupt parcursul școlar al unei întregi generații de copii. S-au inchis 
unitățile de învățământ ceea ce a perturbat educația a peste miliarde de elevi și studenți din întreaga lume. 
Din situații anterioare în care au fost închise școlile, știm că elevii, mai ales fetele, care nu frecventează 
cursurile perioade îndelungate de timp prezintă o probabilitate redusă de a reveni la școală după 
redeschidere mai ales in tarile defavorizate din cauza gradului ridicat de saracie 

 Educația și potențialul unei întregi generații de elevi poate să sufere. Niciodată nu a fost mai 
important să intensificăm măsurile de promovare a educației și să sporim investițiile în învățământ. 

Din punct de vedere socio-economic al COVID-19 va fi resimțit cel mai puternic de copiii cei mai 
vulnerabili din lume. Mulți dintre aceștia deja trăiesc în sărăcie, iar consecințele măsurilor de combaterea 
a COVID-19 pot să adâncească lipsurile cu care se confruntă. În timp ce milioane de părinți se luptă pentru 
a-și păstra sursele de trai și de venit, guvernele trebuie să amplifice măsurile de protecție socială – să asigure 
plase de siguranță socială și prestații în bani, să protejeze locurile de muncă, să colaboreze cu angajatorii 
în sprijinul părinților care muncesc și să promoveze prioritar politici ce asigură familiilor serviciile care 
salvează vieți: sănătate, alimentație și educație. 

In tot acest timp modalitatea de prezentare a lectiilor a fost facuta prin intermediul sistemului 
online.Am avut discutii in repetate randuri cu parintii si cu fratii mai mari ai elevilor mei. Unii dintre ei au 
avut posibilitatea de a utiliza aceste mijloace de informatie, dar unii nu au putut continua actul educational. 

Se folosește Google Classroom, copiii primesc temele și fișele online, citesc lecțiile, încarcă ce au 
lucrat cu ajutorul părinților. Temele sunt verificate cu Facebook tot online. Am mai folosit și grupuri de 
Whatsapp cu toți elevii și învățătoarea . Le trimit teme, le verific, primesc întrebări, dă sarcini și teme, se 
păstrează orarul și planificarea. Este ma dificil pentru că mulți copii provin din medii defavorizate, fără 
acces la internet, dar cei care se implică sunt conștiincioși și păstrează astfel legătura cu învățătoarea. 

Activități distractive de făcut în casă cu copiii  
Ziua de colorat și creat povești 
Coloratul poate fi o activitate plictisitoare, dar dacă o faceți într-un mod creativ s-ar putea să meargă. 

Puteți decupa de pe diferite fișe de colorat animale, obiecte, personaje. I le dați copilului să le lipească pe 
o coală mare de hârtie (un A3 sau chiar o coală de flipchart) și să le coloreze apoi, creându-și singur un soi 
de puzzle – peisaje pe care le dorește, scenete, chiar seriale. Pentru ca totul sa fie mai distractiv, puteți 
amesteca imaginile într-o pălărie înainte de a le scoate și să formați tablourile cu imagini alese aleatoriu. 

Ziua cuvintelor și poeziilor  
Se asemănă puțin cu tematica precedentă, este potrivită copiilor puțin mai mărișori. Noi am 

experimentat această activitate în vacanță, ca tema și ne-am distrat copios. Îl rugați pe copil să decupeze 
cuvinte din reviste și ziare vechi. Le amestecați apoi bine într-o pălărie, le scoateți la întâmplare și le așezați 
pe o coală de hârtie, apoi le lipiți exact în ordinea în care le scoateți. Citiți apoi împreună propozițiile 
rezultate. Se va lăsa cu hohote de râs. 
  

 

1118



Ziua de bucătăreală 
Alegeți rețete simple, dar atractive și variate, pe care să le realizați împreună cu copilul. Faceți 

împreună meniul zilei și apoi îl preparați, setând sarcini pentru fiecare. La final, așezați masa într-un mod 
festiv și bucurați-vă împreună de ce ați pregătit. 

Ziua muzicală 
Îi scoateți celui mic fișe cu note de colorat sau completat și învățați împreună cu ajutorul lor notele 

muzicale. Creați playlist-uri de cântece preferate, pe care să dansați împreună sau să danseze singur, dacă 
îl convingeți. Așa vă câștigați un pic de timp de respiro. 

Ziua de lectură 
Îl lăsați să aleagă singur câteva pasaje dintr-o carte și apoi îl rugați să vă povestească. Veți salva puțin 

timp, dar s-ar putea să nu meargă mereu. La schimb, îi puteți citi și voi un capitol dintr-o carte de a voastră 
– copiii adoră să aibă acces la lucrurile de adulți. 

Ziua de răsfăț 
Este potrivită mai ales dacă stați în casă. Poate include o baie lungă, cu spumă și săruri colorate (există 

unele speciale pentru copii), masaj, pedichiură și manichiură spa pentru fetițe, cu ojă specială și tot felul de 
proceduri pe care le puteți inventa și pe parcurs 

Ziua descoperirilor 
În această zi copilul va învăța lucruri noi. Puteți alege o tematică, de exemplu spațiul cosmic, iar 

copilul să caute informații pe această temă – în cărți, pe internet (cu ajutorul vostru sau singur), iar la final 
să adune cele mai importante informații și care merită reținute. 
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EFICIENTIZAREA ÎNVĂȚĂRII PRIN CURSURILE ONLINE 

 
PROF. DR. ELISABETA RODICA SECARA 

 
Abordarea învățării prin cursurile online permit realizarea unor programe personalizate de învățare 

pentru elevi în concordanță cu stilul de învățare a fiecăruia s-au preponderent al grupului elevilor din clasă. 
În același timp oferă posibilitatea abordării diferențiate a elevilor din clasă.  

Interesul pentru programele personalizate de învățare online a crescut recent, datorită tehnologiilor 
disponibile, iar cercetarea a demonstrat rezultate sporite ale modelelor de predare de tip blended, o învățare 
combinată între învățarea tradițională și cea e-learning. Abordarea de predare de tip blended duce la 
modificarea comportamentului exterior, elevul transfera anumite comportaente ca scrisul/cititul în a 
înțelege o pagină web și a rezolva anumite sarcini care pot fi verificate imediat de acesta (autoevaluare). 

Printre beneficiile oferite de digitalizarea procesului de învățarese regăsesc : 
• Stimularea creativității și a colaborării. 
• Personalizarea procesului educațional. 
• Eliminarea manualelor fizice. 
• Pregătirea competențelor digitale pentru job-urile viitorului. 
• Acces nelimitat la resurse online. 
Succesul unui program de invatare e-larning depinde mult de mediul în care are loc experiența de 

învățare, de aceea, trebuie să fim cu toții conștienți de cum alegem să predăm un continut: face-to-face, 
online sau blended.Pentru început, este important să se știe faptul că programele de invatare online sunt 
fundamentate pe principii de învățare care întâmpină nevoile elevului si există nenumărate beneficii ale 
acestui tip de predare: 

• Principiul flipped classroom pentru eficientizarea timpului orei de curs, elevii maximizează timpul 
de discuție la ora, studiind individual teoria și exersând-o ulterior, la întâlnirea cu profesorul; 

• Principiul de învățare asincronă, caracteristic nevoilor viitoare ale elevului in pregatirea 
profesionala– învățare oricând și oriunde, ofera libertatea locatiei elevilor. 

• Conceptul de social learning este maximizat, elevii pot interacționează între ei în medii relaxate 
precum forumuri de discuție, învățând unii de la ceilalți, nu numai de la profesor; 

• Conceptul de gamification pentru motivarea și recompensareaelevilor, acestia sunt recompensați 
pentru activitatea lor și li se prezintă clar progresul; 

• Conținut bogat, accesibil imediat și adaptat la dispozitiv- materialele de studiu sunt diverse, ușor 
de accesat și vizualizat. 

Valente educative: 
• Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responabili. 
• Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în acest proces și sunt 

mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe. 
• Invățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât manualele.  
• Acest lucru îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu materialele de studiu. 
• În plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai interesantă și mai cuprinzătoare de informații.  
• Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe 

profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru sau comunicare.  
• Părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja interesul elevului în procesul de învățare.  
• Instrumentele și tehnologia digitală sporesc rapid schimbul și asimilarea de informații. 
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• Transformă educația formală și creșterea oportunităților de învățare. 
Eficientizarea invatarii 
Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și să se 

asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta fiecare elev să învețe în 
cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. 

• Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații cu alți 
profesori, în timp real. Creșterea implicării elevilor în procesul educațional cu ajutorul instrumentelor și 
tehnologiilor de învățare digitală 

• Alinierea și pregătirea elevilor la cerințele învățământului superior și pregătirea pentru o cariere 
de la o vârstă fragedă a devenit una dintre cele mai importante responsabilități ale educației școlare.  

• Instrumentele și tehnologia digitală de învățare și predare în clasele primare, secundare și licee 
pregătesc elevii pentru studiile superioare și carierele pe care le vor urma, ajutându-i să dobândească 
abilități specifice, inclusive familiarizarea cu tehnologiile emergente și auto-motivația. 

• Astfel, orele de la clasă sunt mai eficiente, punându-se accent pe dezvoltarea materiei prin discuții 
și angajarea în activități care au la bază comunicarea și cooperarea între elevi. 

• De asemenea, elevii au posibilitatea de a-și perfecționa și aprofunda studiul chiar înainte de a veni 
la școală, dacă folosesc un instrument digital de învățare. 

Ajutând elevii să gândească în afara cadrului tradițional și rigid de învățare, prin instrumente și 
metode digitale, le este stimulată creativitatea și le oferă sentimental de încredere în propriile virtuti. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

PROF. SECELEANU LĂCRĂMIOARA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIHAI EMINESCU”,  

TG-JIU, JUD.GORJ 
 
Dacă, anul trecut, din cadrul Programului Național „Școala Altfel” nu puteau lipsi vizitele 

efectuate la muzee, biblioteci, parcuri sau excursiile, unde preșcolarii, însoțiți de educatoare și părinți 
puteau descoperi peisaje și locuri de poveste, anul acesta, din cauza pandemiei Covid-19, activitățile 
extrașcolare s-au mutat acasă. 

 Deși Programul Național «Școala Altfel» a fost dedicat activităților extrașcolare, am considerat că 
este important să ținem permanent legătura cu preșcolarii și cu familiile acestora încurajându-i și 
motivându-i să rămână acasă, dar să aibă un program zilnic de activități în familie. Le-am oferit astfel 
alternative de petrecere a timpului liber și de relaționare cu cei de acasă, care să le dezvolte totodată 
anumite competențe și abilități, prin trăirea unor experiențe utile, practice, instructive, dar și atractive.  

 Având în vedere situația actuală a desfășurării „școlii, on-line”, activitățile propuse au oferit 
posibilitatea preșcolarilor, părinților să se implice activități prin care să-şi valorifice interesul, capacităţile 
şi talentele, oferindu-le șansa să exerseze deprinderi din diferite domenii: artistic, motric, social, să-și 
îmbogățească cunoștințe dând frâu liber, imaginației în utilizarea materialelor, în realizarea temelor, 
totodată oferind ocazia de a fi originali ori sursă de inspirație pentru celilați părinți participanți prin 
intermediul internetului și a activităților on-line unde fiecare copil și părinte a văzut și a fost văzut de toți 
participanții.  

 Acţiunile prevăzute au fost proiectate având un larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai 
eficiente modalităţi de manifestare a capacităţilor şi competenţelor preşcolarilor fiind apreciate şi accesibile 
atât pentru copii cât și pentru părinți bazându-ne tocmai pe acestă strânsă colaborare a echipei părinte-copil 
sub directa îndrumare a cadrelor didactice.  

 Această perioadă în care cel puțin unul dintre părinți, dacă nu chiar amândoi au stat acasă din cauza 
pandemiei și a stării de urgență, au avut ocazia de a sta mai mult în preajma copiilor, de a desfășura activități 
împreună, de a se descopei unii pe ceilalți, de a participa la activități împreună cu doamnele educatoare dar 
și de a se implica în realizarea temelor propuse fie prin procurarea și punerea la dispoziție a materialelor 
necesare cât și prin munca efectivă alături de coplilul lor fiind părtași aprecierilor legate de rezultatele 
muncii lor. 

 ,,Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!l” a devenit un program așteptat și solicitat atât de 
către cadrele didactice cît și de părinții preșcolarilor tocmai prin șansa oferită de a ieși din tiparele 
activităților obligatorii, uneori rigide, oferind oportunități în contextul învățării nonformale unde copiii şi 
cadrele didactice se simt mai relaxaţi, mai deschişi, mai receptivi. 

 Intitulat anul acesta „ȘCOALA ALTFEL-ȘCOALA DE ACASĂ!”, deși programat cu mult timp 
înainte, fiecare dintre activități a fost regândită astfel încât să nu se abată prea mult de la activitățile inițiale, 
să acopere întreg spectrul de activități educative și să poată fi realizate acasă împreună cu membrii familiei. 

Tipul de activităţi care au fost derulate:  
 activitate de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 
 ateliere de lucru; 
 activități de muzică, mișcare și dans; 
 educație ecologică; 
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 educație pentru cetățenie democratică. 
Activități „Școala Altfel-Școala de acasă”:  
1. Luni: ,,Sănătate înainte de toate”  
Obiectv urmărit -formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii  
Tipul de activitate-Pregătirea unor mâncăruri sănătoase de către părinți în colaborare cu copiii, 

Efectuarea unor exerciții de mișcare pe ritmuri preferate de copii (ex. „Aram-Zam-Zam”, „Am o căsută 
mică” etc) . 

2.  Marți- ,,Arta…și teatrul”  
Obiective urmărite : 
 dezvoltarea simțului artistic și al imaginației;  
 utilizarea unor tehnici de lucru cunoscute pentru redarea ilustrațiilor din cărticică:  
 dezvoltarea limbajului și a creativității, gândirii creative și imaginației 
 diversificarea materialelor folosite precum și a stilurilor de lucru utilizate pentru redarea imaginii 

artistice(desen, pictură); 
Tipurile de activitate abordate au fost: Atelier de confecționare de măști sau costume reprezentând 

personaje din povești; Desfășurarea de scurte secvențe de teatru din povestea ilustrată cu ajutorul măștilor 
sau costumelor, personaje fiind atât copiii cât și părinții . 

3. Miercuri- „Atelierul de reciclare” 
Obiective urmărite: 
 cunoașterea obiectelor și materialelor reciclabile;  
 alegerea unor obiecte reciclabile și transformarea lor în jucării, obiecte ornamentale etc ;  
 folosirea unor tehnici cunoscute de lucru pentru obținerea unor obiecte estetice și utile;  
 însușirea de informații privind importanța reciclării pentru mediu și om precum și noi utilități ale 

obiectelor reciclate ;  
Tipul de activitate abordată a fost: Atelier de creație a unor obiecte sau jucării din obiecte reciclabile, 

sau costume din material reciclabil.  
4. Joi - ,,Cărticica cu povești ” 
Obiective urmărite:  
 utilizarea unor tehnici de lucru cunoscute pentru redarea ilustrațiilor din cărticică:  
 dezvoltarea limbajului și a creativității, gândirii creative și imaginației. 
Activitatea a constat într-un atelier de lucru în echipă mixtă, părinte-copil, care împreună au „scris” 

o poveste (o poveste creată de copil) pe care o vor scrie în cuvinte și o vor ilustra după propria imginație  
5. Vineri-„Talentul familiei mele”  
Obiective urmărite:  
 stimularea lucrului în echipă ;  
 stimularea și dezvoltarea capacității de autoevaluare și autoapreciere;  
 conștientizarea propriilor aptitudini și priceperi și punerea lor în valoare cu ajutorul membrilor 

familiei;  
 aprecierea efortului depus de către alte echipe (familii) și a spiritului de fair-play;  
În cadrul activității copiii au folosit vasele din diferite materiale(oale de pământ, pahare de sticlă, căni 

de porțelan etc.) pentru a forma o ”orchestră” împreună cu membrii familiilor și ceilalți copii spre 
amuzamentul tuturor . 

 S-a urmărit implicarea copiilor și a părinților acestora în activităţile extracurriculare și extrașcolare 
care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în evidenţă talentele şi capacităţile 
acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi să stimuleze 
participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. 
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 În această perioadă am încercat să concepem cât mai atractiv și mai flexibil activitățile din cele cinci 
zile iar activitățile să corespundă nevoilor copiilor. 

 De asemenea am solicitat resurse materiale minime necesare pentru a reuși să atingem obiectivele 
propuse.  

 Cu toate acestea unii părinți au minimalizat importanța activităţii educative şcolare şi extraşcolare 
sau au avut acces scăzut la resursele tehnice necesare pentru realizarea activităţilor (ex. conexiune la 
internat, lipsa aparaturii necesare ori cunoștințele insuficiente ale unor părinți/bunici în domeniul IT .  

 Pe parcursul Școlii altfel -de acasă, preşcolarii şi-au putut manifesta abilitatea de a se exprima liber 
chiar și în mediul on-line, în fața altor părinți și colegi exprimându-și sentimentele prin formă, culoare, 
cântec și mișcare într-un fel anume, specific poate, unei noi fațete ale grădiniței viitorului. 
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UN SALT NEAȘTEPTAT ÎN MEDIUL ON-LINE 

 

 PROF. ŞELARU ZSOFIA,  

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU”  

 ÎNTORSURA BUZĂULUI, JUD. COVASNA 
 

 Dacă până nu demult transferul școlii în mediul on-line ni s-a părut o misiune imposibilă, martie 

2020 ne-a demonstrat încă o dată că nimic nu e imposibil. A fost o piatră de încercare care ne-a scos din 

rutina zilnică, ancorată bine în ani de experiență. Într-un moment s-a năruit totul. Telefoane, internet, tablete 

și alte mijloace IT pe care le priveam cu ostilitate, deoarece distrăgeau atenția educabililor, au devenit intr-

o singură clipă aliatele noastre indispensabile.  

 

 Am învățat împreună cu elevii și părinții cum să fim împreună și totuși la distanță. Astăzi, elevii 

noștri se joacă și învață altfel. În mod natural, această generație digitală a înlocuit vechile tipare de educație 

cu noi metode care îmbină studiul cu distracția. Ei nu trebuie să-și facă temele și apoi să se joace, ei își fac 

temele în timp ce se joacă, învață bucurându-se de filmulețe interactive, de jocuri logice sau experimente 

inedite din care află informații noi despre lumea înconjurătoare. 

 

Elevii noștri au acces la produse de învățare revoluționare, în acord perfect cu evoluția societății și cu 

nevoile lor intelectuale și emoționale. Pentru micii internauți școala nu va mai fi locul în care momentele 

de joacă trebuie „furate“ în ultima bancă, ci lumea minunată în care află cele mai surprinzătoare lucruri și 

pe care abia așteaptă s-o descopere. 

 

 Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează 

perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și 

educație. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. INV. PRIMAR SEMENIUC TANIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA RONA DE SUS 

LOC. RONA DE SUS, JUD. MARAMUREȘ  
 
 Viața ne arată zilnic fațete noi, ne provoacă în fel și chip, ne testează puterea de adaptare și 

capacitatea de a răspunde rapid în cele mai inedite contexte. 
 Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem vedea și câteva dezavantaje. 
 Multe variabile, puține constante, totuși, unul dintre aspectele cu care ne confruntăm cu toții este 

pasiunea copiilor noștri pentru mediul online, insistența cu care cer să fie lăsați în compania gadget-ului lor 
preferat sau indiferența cu care resping orice argument din partea noastră. 

 Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 
– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte 
abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

 O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde atât cadrele 
didactice, cât și elevii descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni, în timp 
ce se distrează. Produsele online create pentru elevi îi ajută pe aceștia să exerseze și să aprofundeze sub 
formă de jocuri interactive noțiunile predate de către învățătoare. 

 Platformele online, care schimbă din temelii atitudinea copiilor față de școală și față de pregătirea 
temelor zilnice, oferă o serie de beneficii și avantaje: 

 Sunt accesibile. Accesul la materiale este la libera alegere a elevilor, poate fi realizat rapid, la orice 
oră și din orice loc. Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai 
productive sau pot renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. 

În plus, micii exploratori descoperă mai multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, animații, 
filme, imagini), grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 

 Sunt atractive pentru copii. Elevii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt 
mai receptivi la informații venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca 
o experiență pozitivă, resursele educaționale pot fi văzute ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea 
seama că învață în același timp, au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni 
atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă.  

 Ajută cadrul didactic și părintele la urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea activităților, 
preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 

 Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de antrenare 
a inteligenței emoționale. 

 Oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei repetate sau activităților intreprinse, mijloace audio 
şi vizuale, animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor 
mici. 

 Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul 
computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. 

 Folosirea sistemului de feedback imediat. Elevul își poate da seama, în timp real, ce greșește sau ce 
a realizat corect. Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi sumative, 
calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 
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 Folosirea platformelor online de educație este o metodă bună pentru copiii isteți ce sunt puternici 
motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ. De asemenea, elevii 
se dezvoltă și din punct de vedere social sau al inteligenței emoționale, dar acestea oferă și dezavantaje. 

 Principalele impedimente sunt lipsa infrastructurii minimale (calculatoare, tablete, laptopuri), 
conexiune la internet, lipsa cunoștințelor tehnice din partea profesorilor, părinților și a elevilor Chiar dacă 
elevii ar avea deja aceste dispozitive, problema educației la distanță ar fi departe de a fi rezolvată, întrucât 
în multe zone din mediul rural nu există rețele de internet și în unele locuri nici măcar semnal GSM. 

 Pentru ca soluția învățării online să poată fi practicată la scară largă, ar fi nevoie ca furnizorii de 
educație să desfășoare un efort sistematic de asigurare a resurselor tehnice și de cunoștințe specifice. 

 De asemenea, elevii sunt obișnuiți cu mediul de învățare de la școală. Nu au răbdare să stea nemișcați 
în fața caculatorului și să asculte lecția. Întâmpină probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau 
de realizare a unor teme sau proiecte. Nu li se pare normal ca lumea lor, dintre jucării, să fie transformată 
instant într-un mediu școlar.  

 Simt lipsa comunicării fizice.  
 Pentru familiile cu mai mulți copii sau părinți-cadre didactice și copii este imposibil de realizat o 

învățare online de calitate. În primul rând, pentru un elev de ciclu preșcolar sau primar, învățarea online 
înseamnă mobilizarea unui părinte, care are și el de lucru acasă. În al doilea rând, nicio familie nu deține 
atâtea dispozitive de conectare. Să nu mai vorbim de familii numeroase, care nu dispun fiecare de camera 
lui. 

 Lecțiile online sunt un instrument de învățare încă prea nou pentru majoritarea elevilor, profesorilor 
și părinților. Educația online și cea tradițională trebuie dozate în proporții corecte, care să asigure 
dezvoltarea armonioasă a copilului.  

 În această perioadă, toate cadrele didactice s-au străduit, cât de bine au putut, să desfășoare lecții 
online, să participe cât mai mulți elevi din clasă, să reușească să transmită informația, să primească feedback 
din partea acestora. 

 Scopul lor a fost acela de a-i ajuta să înțeleagă actualul context de viață, să accepte situația de izolare 
cu care se confruntă, să le distragă atenția de la gândurile triste, de la frământările lor, de la întrebările cu 
răspunsuri foarte complicate pentru nivelul lor de înțelegere, dar, mai cu seamă au dorit să îi țină conectați 
între ei, să petreacă clipe vesele și să se simtă mai aproape de școală, de colegii lor. 

 Elevilor le este dor să se întoarcă în sala de clasă. Doresc să-și revadă colegii de clasă, de școală, le 
lipsesc interacțiunea, energia din colectivitate, dialogul, activitățile realizate în grup, excursiile etc.  
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ȘCOALA ONLINE- O PROVOCARE? 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR SEMERIAN CLAUDIA GABRIELA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARON COTRUȘ ARAD 
 

Odată cu închiderea școlilor, școala online a devenit singura modalitate de a continua pregătirea 

elevilor. În acest sens, fiecare cadru didactic a încercat să se adapteze condițiilor actuale, accesând diferite 

platforme online de învățare, astfel încât materia să fie predată în continuare. 

Situația impusă de pandemia de coronavirus, reprezintă, dacă pot spune așa, o oportunitate, 

pentru elevi, dar și pentru profesori, de a se obișnui cu metodele didactice moderne, inclusiv 

învățământul online. Ei au descoperit astfel o nouă dimensiune a educației, mai interactivă, dar și 

mai interesantă, având în vedere ” pasiunea” copiilor pentru calculator. 

Pentru cei mici, școala de acasă este o alternativă perfectă la lecțiile din clasă, pentru că predarea este 

mai dinamică și, în plus, le rămâne mai mult timp de joacă. 

Totuși, din punctul de vedere al profesorilor, crearea unei lecții online este mult mai dificilă decât cea 

care presupune prezența fizică în clasă. În primul rând, profesorul trebuie să fie mult mai structurat în 

explicații, iar ulterior, în momentul în care apar întrebările din partea copiilor trebuie să fie atent să nu se 

creeze haos. Orele online sunt mai grele, necesită mai mult timp până să ți le pregătești și trebuie să ai mai 

multe soluții de rezervă în cazul în care ceva nu merge. 

Pentru părinți, datorită situației actuale, impusă de închiderea școlilor, școala online constitue o 

oportunitate, deoarece au avut ocazia de a petrece mai mult timp cu copiii și în același timp au supravegheat 

și activitățile școlare ale acestora. 

Există și multe impedimente, în ceea ce privește școala online, cum ar fi:: lipsa instrumentelor pentru 

gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie 

instalate, care nu funcționează, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, o 

parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel 

un impact negativ asupra învățării temeinice. 

Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 

tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări 

de programe suplimentare, lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, lipsa controlului și 

monitorizării constante a activității lor etc. 
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ȘCOALA ONLINE ÎN PANDEMIE... 

 

 PROFESOR CORNELIA ȘERBAN  

 COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 
 

 Și acum, răsună clar în mintea noastră... 

De mâine stăm acasă...a sunat vocea doamnei director...Vom ține legătura cu elevii online! - ne-a 

spus mai departe...Îngrijorarea se citea pe fața tuturor...ce vom face? Cum vom face? Cât timp va fi această 

situație? Nu se știa mare lucru... Și..au apărut tot felul de știri...pe toate canalele de comunicare...Am 

încercat să luăm ca atare această situație în care ne aflăm și să ne vedem în continuare de muncă, de data 

aceasta, însă, care s-a mutat din sala de clasă în locuința fiecăruia... 

Bineînțeles că nu eram pregătiți pentru o astfel de situație și nu aveam pregătite materiale didactice 

pentru a le folosi online zi de zi...Și așa a început școala online, de acasă: mai întâi pregătirea materialelor 

pentru a doua zi, încărcarea lor pe platformă, verificarea mesajelor primite atât de la copii, cât și de la 

conducerea școlii, pregătirea răspunsurilor... 

A fost ușor? A fost greu? Cred că am avut zile și zile...Zile în care ne trezeam și ne doream să ajungem 

la școală pentru a ne întâlni elevii și zile în care ne îmbrăcam frumos, ne așezam în fața ecranelor 

calculatoarelor și așteptam cu nerăbdare începerea lecțiilor interactive pe platformă. Ne-a trecut repede 

dorul de copii când îi auzeam spunând: Doamna, și nouă ne-a fost dor de dumneavoastră...și am fi vrut să 

începem școala, la școală! 

Doar gândind că lucrul de acasă și păstrarea distanței sociale este pentru binele tuturor, am putut să 

depășim mai ușor situația în care ne-am aflat și să ajungem la sfârșitul anului școlar 2019-2020, cu bine! 

 

 

 

1129



 
EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SUZANA ȘERBAN 
 
„Trebuie să te duci la școală! Trebuie! Trebuie să te duci la liceu! De ce? Pentru că educația este 

singurul lucru pe care nimeni nu-l va putea lua înapoi de la tine. Iar asta merită această investiție!” (Michelle 
Obama). 

Procesul de învățământ reprezintă un ansamblu de activități organizate și dirijate, care se desfășoară 
etapizat, în cadrul unor instituții specializate, sub îndrumarea unor persoane pregătite în acest scop, în 
vederea îndeplinirii unor obiective instructiv-educative. 

În perioada anterioară, instituția specializată în cadrul căreia noi ne-am desfășurat activitatea didactică 
a fost „Casa, dulce casă”. Noi, cadrele didactice, am încercat să desfășurăm cele mai inedite activități, cele 
mai atractive, adaptându-ne strategiile didactice activității on-line. De asemenea, partenerii noștri 
educaționali, părinții au căutat cele mai bune căi pentru ca elevii să poată accesa platformele educaționale, 
iar educabilii și-au concentrat întreaga lor atenție și au depus un efort demn de apreciat, pentru ca, împreună 
să ne atingem obiectivele propuse. 

Punctul forte al acestei perioade, după părerea mea, a fost creșterea aportului/implicării părinților în 
cadrul parteneriatului Școală-Familie și pentru acest efort mi-am arătat aprecierea față de aceștia. 

Mi-am început activitatea imediat după suspendarea cursurilor. Pot afirma că am fost norocoasă, 
deoarece am participat la atelierul Corneliei Melcu, în cadrul conferinței SuperTeach - Brașov unde ne-au 
fost prezentate câteva platforme educaționale pe care le puteam accesa pentru a îmbogăți strategiile 
didactice utilizate în cadrul orelor de curs. 

 Ora de începere a activităților on-line am stabilit-o împreună cu părinții și ținând cont că elevii sunt 
mai atenți dimineața. Durata activităților on-line am stabilit-o în funție de numărul celorlalte ore și având 
ca obiectiv finalizarea materiei. Am încercat ca temele să nu le ocupe prea mult timp, ținând permanent 
legătura cu părinții pentru evidențierea timpului de lucru. 

Interesul elevilor a fost trezit de jocurile-test create pe platforma Quizizz și Wordwall, pe care le-am 
utilizat pe tot parcursul activităților on-line, pentru recapitularea și consolidarea cunoștințelor. Acestea au 
avut atât conținut integrat, cât și pentru fiecare disciplină în parte. Și-au dovedit utilitatea și ca instrument 
de evaluare a cunoștințelor predate on-line și nu numai, deoarece la finalul fiecărui joc-test atât părintele 
cât și cadrul didactic primea un raport cu rezultatele.(cadrul didactic pentru toți elevii participanți și 
părintele pentru copilul său). 

Activitățile de predare le-am realizat utilizând atât activități sub forma conferințelor pe platforma 
Zoom, Adservio, cât și cu ajutorul realizării unor filmulețe explicative pentru ca elevii să urmărească și să 
rețină scrierea corectă a literelor de mână, a legăturilor dintre diferite litere, a cuvintelor. De asemenea, tot 
cu ajutorul înregistrărilor video ș am reușit să ajut elevii să-și însușească limbajul matematic în ceea ce 
privește adunarea și scăderea cu trecere peste ordin.  

Consider că un efort mai mare a trebuit să-l depun pentru menținerea atenției concentrate pe perioada 
desfășurării activităților on-line. Pentru aceasta am apelat la creativitate, creând povești în care integram 
toate conținuturile disciplinelor pe care le aveam de predat/consolidat într-o săptămână sau în cadrul unei 
unități de învățare. De asemenea, am confecționat persaje care să ia parte la acțiunea poveștii. 

Pentru o mai bună înțelegere a conținutului disciplinelor am realizat activități individuale, fie pentru 
a acorda explicații suplimentare, fie pentru a evalua nivelul cunoștințelor, fie pentru a lucra probleme de 
nivel superior. 
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Desfășurarea activităților on-line a condus la o mai mare implicare a părintelui în activitatea școlară 
a elevului. Afirm aceasta întrucât în această perioadă părintele a fost și cadru didactic, dar nu și-a neglijat 
nici rolul de mamă sau de tată.Sunt sigură că nu a fost ușor, dar împreună am reușit. 

De asemenea, consider că aceste activități on-line ne-au dovedit nouă, cadrelor didactice, că suntem 
creative și dispunem de un grad inalt de inteligență emoțională, elevii au dovedit o mai mare independență, 
iar părinții o puternică implicare. 

Felicitări tuturor! 
 

 

1131



GRĂDINIȚA DE ACASĂ INTERACȚIUNE ÎN MEDIUL VIRTUAL  
 

 PROF. ÎNV. PREȘC. SEREA IULIANA 
 GRĂD. CU P. P. NR. 16 FOCȘANI 

  
 Nu numai școlile s-au transformat (învățătorii și profesorii facând eforturi mari pentru a reconfigura 

predarea) ci și activitățile grădinițelor au fost supuse schimbărilor. Iată câteva idei de activități și de 
programe făcute pentru cei mici, dar și în sprijinul părinților. 

Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de educatorii de care se atașaseră atât 
de mult, și încă din primele zile am inițiat sesiuni video pe Zoom. 

Acestea le oferă copiilor ocazia de a-și întâlni educatorii și colegii, de a lucra într-un mod colaborativ, 
interacțiunile și exercițiile în parteneriat fiind esențiale pentru cei mici. 

Activitățile cu copiii se desfășoară, de asemenea, pe o platformă pentru grădinițe și pe pagina de 
Facebook a grădiniței, unde încărcăm materiale de lucru, filmulețe realizate de educatori, sugestii de lectură 
și cântece. 

În prezent, fiecare plan este evaluat săptămânal și, în funcție de feedback-ul primit, decidem 
următorii pași, frecvența intervențiilor, volumul și diversitatea activităților. Nimic nu este lăsat la 
întâmplare. 

Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 
activităților de acasă. La grădinița noastră, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției 
noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției 
sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul preșcolarilor, 
ajutorul din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care ținem cont, 
nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu 
educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

Educatorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează informațiile, 
modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența online, 
pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele educaționale pe termen mediu și scurt. 

În ultimele săptămâni, am încercat o adaptare a curriculei și a planului educațional propus la 
început de an, iar cursurile online reprezintă pentru fiecare dintre noi un lucru inedit. 

Astfel, analizând demersul de organizare a învățarea de la distanță și instrumentele digitale de 
organizare a învățării online, s-a demonstrat că sistemul educațional tradițional ar trebui resetat radical, 
fiind în mare parte prea rigid (când elevii învață în mod forțat de sistemul educațional bazat pe autoritatea 
cadrelor didactic), este axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. 
Practic nu este valorificată concepția de formare a atitudinilor și a valorilor – bază a noii paradigme 
educaționale promovată la nivel european. În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include 
preponderent elementele învățării personalizate / individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de 
învățământ – care ar trebui să devină centre educaționale comunitare, cât și în mediul familiei sau al 
comunității. Pentru eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile 
copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților instituțiilor 
din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ online, 
fiind o oportunitate pentru situații special sau imprevizibile. În cadrul învățării personalizate, elevii nu vor 
pune accent doar pe conținuturi (rolul acesta nu va avea o pondere însemnată), ci mai importantă va fi 
analiza strategiilor și modalităților de învățare, precum și relațiile stabilite între participanții la actul 
învățării. În acest context, rolul și locul analizei procesului de învățare (debrifării) va fi cel mai important 
pentru asigurarea calității sistemului educațional. 

 
 
 
 
 
Bibliografie: ziare.com 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

 PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR SPECIAL 

 SEREŢAN IONELA ADRIANA  

 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 BISTRIŢA 
 

 Contextul învățării online a surprins, atât cadrele didactice, preșcolarii, școlarii, studenții, dar în mod 

deosebit, părinții. Personal, am avut plăcute experiențe în cadrul învățării în sistem online: în prima etapă, 

în calitate de educatoare, am inițiat precoce etapa de învățare online cu preșcolarii din cadrul grupei mele, 

apoi am trăit bucuria de a fi observator, la modul eficient de învățare online la nivel de studii universitare, 

al fiicei mele studentă, în etapa a treia – am avut privilegiul să experimentez învățarea online în cadrul unui 

curs postuniversitar. 

 Organizarea și implicarea părinților în dotarea cu aparatură necesară (smartphone, laptop, desktop) 

și conexiune la internet au avut un parcurs sigur, inclusiv stabilirea modului de comunicare pentru învățarea 

online în contextul educației speciale. Învățarea online și diferențiată la nivelul preșcolar special a fost, în 

mare parte, un câștig pentru părinți și o oportunitate pentru mine de a transmite și coordona învățarea prin 

joc, culoare, cânt și mișcare, cu ajutorul mijloacelor de învățare tradiționale și utilizarea indispensabilă a 

aparaturii moderne, în acest context. Astfel, părinții și preșcolarii au fost ghidați, pas cu pas, în demersul 

actului educativ, prin intermediul activităților și exercițiilor explicate punctual, individual și prin realizarea 

etapizată a sarcinilor.  

 Am proiectat activitățile – suport pentru învățarea on-line respectând principiile didactice și a celor 

privind învățarea on-line, precum și elaborarea unor instrumente și resurse în format digital pe care le-am 

utilizat (învățare diferențiată - pentru preșcolarii cu CES) - materiale video, resurse educaționale deschise, 

tutoriale, ppt –uri, pictograme și ilustrații utilizând aplicații (Messenger, WhatsApp, site-uri web - 

YouTube, Facebook pentru materiale audio-video, kidsclub.ro, jigsawplanet.com, educatie.inmures.ro, 

twinkl.ro, slideshare.net). 

 Feed-back-ul primit de la părinții preșcolarilor și încântarea copiilor la reîntâlnirea în spațiul online 

cu jocurile, jucăriile, materialele didactice de la grădiniță, cu personajele din poveștile cunoscute (măști și 

marionete) sau ,,noi și altfel – nepalpabile” (materiale audio-video, tutoriale, pictograme, ilustrații) au 

condus la o ,,școală de acasă” eficientă.  

 Săptămâna „Școala ALTFEL de acasă” a fost un bun prilej de destindere și relaționare în familiile 

preșcolarilor. În urma feed-back –ului primit, am concluzionat că activitățile din această săptămână au adus 

în familii un mic imbold în implicarea preșcolarilor în sarcini ușoare de acasă. Activitățile, atât cele 
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educative (lectura), cât și cele practice, consolidează competențele preșcolarilor și sunt un bun prilej de a 

continua în familie astfel de sarcini constructive.  

 Învățarea online a avut beneficiile ei dacă ne ghidăm după sintagma „a învăța să înveți”. Se pot 

evidenția câteva avantaje: posibilitatea de a învăța din orice localitate, planificarea timpului pentru învățare, 

colaborare și susținere în relațiile preșcolari-părinți, elevi-părinți, cadre didactice - elevi, cadre didactice – 

părinți, oportunitatea dezvoltării competențelor digitate atât pentru cadrele didactice, elevi și contextual 

pentru părinți, precum și posibilitatea participării la cursuri/programe de învățare/dezvoltare profesională. 

 În contextul învățării online s-au putut dobândi abilități legate de utilizarea diferitelor tehnologii, 

astfel că adaptarea pentru ”ȘCOALA DE ACASĂ/ȘCOALA ONLINE” a fost un pas important în 

schimbarea mentalităților, tiparelor, rutinelor de a învăța și un pas în perspectiva de abordare a procesului 

de învățământ tradițional vs. învățământ online. 

 În concluzie, consider că „bariera educației online” a implicat lipsa dispozitivelor tehnologice și a 

conexiunii la internet în cazul unor elevi, restul procesului educațional online fiind demersul de dezvoltarea 

a competențelor digitale și adaptare la noul mod de învățare. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

ȘCOALA E ALTFEL ACASA 

 

PROFESOR: SFETCU MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EMIL RACOVIŢĂ’’, BUCUREŞTI 
 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă care 

se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și 

să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 

accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem 

încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze organizarea 

școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate 

în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare 

pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate 

orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început deja să aplice aceste măsuri 

arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de 

demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. Astfel de crize, cum este cea provocată de CODVID-

19, lansează îngrijorări reale, dar ne pune și în situația de a ne testa reziliența, dezvoltarea emoțională și nu 

în ultimul rând reacția la vulnerabilitate. 

Dacă vorbim de educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat 

oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și îi determină pe profesori să găsească 

împreună soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța altfel. 

Pentru elevi și părinți, sigur este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă cu resursele și tehnologia 

pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în scopuri de învățare, poate și crearea unui 

obicei de a înțelege și susține mai mult copilul și de a face parte cât mai mult timp din viața lui de școlar. 

Trăim într-o lume informaţională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia îşi pune din ce 

în ce mai mult „amprenta” în toate domeniile. Nici învăţământul nu a fost ocolit: avem calculatoare în clase, 

videoproiectoare, ecrane, table de scris cu marker şi nu cu cretă, copiii vor să vină la şcoală cu telefoanele… 

Cu toată tehnologia, elevii de ciclul gimnazial sunt „tot copii” cărora le place să se joace, să râdă, să spună 

adevărul, să ierte prietenul de joacă, chiar dacă înainte s-au certat, să se bucure când înfloresc florile, când 

văd un animal, să cânte în această lume „magică pe care o simt ei”. Ce ar trebui să facem noi, profesorii? – 
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ne punem adeseori întrebarea. Poate să desfăşurăm mai multe activităţi extraşcolare care să-i pregătească 

pentru viaţă, activităţi în care să folosim noua tehnologie. 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 

– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe copii să-și dezvolte 

abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

Viața ne arată zilnic fațete noi, ne provoacă în fel și chip, ne testează puterea de adaptare și capacitatea 

de a răspunde rapid în cele mai inedite contexte. 

Accesul la materiale este la libera alegere a elevilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din orice 

loc. Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai productive sau pot 

renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. Elevii se bucură atunci când navighează în mediul online și 

astfel, sunt mai receptivi la informații venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este 

perceput ca o experiență pozitivă, lecţiile online pot fi văzute ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea 

seama că învață în același timp.  

Ingeniozitatea elevilor din ziua de astăzi continuă să surprindă. Alături de familie, folosind tehnologia 

modernă, elevii le-au putut demonstra profesorilor că „Școala Altfel” poate avea aplicabilitate în orice 

condiții, oriunde s-ar afla, dacă în acest sens există voință și perseverență.  

Așadar, folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje elevilor spre 

mulțumirea părinților. Dacă anul trecut nu puteau lipsi vizitele efectuate la muzee, la grădinile botanice 

sau zoologice, excursiile, unde elevii, însoțiți de profesori, puteau descoperi peisaje și locuri de 

poveste, anul acesta, datorită măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, activitățile 

extrașcolare s-au mutat acasă. 
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DESPRE GRĂDINIȚA ONLINE ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. SIDOR ANAMARIA 

G.P.P. „CĂSUȚA PITICILOR”,  
UNITATE ARONDATĂ LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1,  

 CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
 
Activitatea online a început în luna martie, când am știut că nu vom reveni prea curând la grădiniță. 
Grupa noastăa are un efectiv de 32 de preșcolari, grupă mare. 
Încă de la început, am încercat sa privim situația cu mult calm și să inducem acest calm atât părinților 

cât și copiilor. Postam sporadic pe grupul închis al Prichindeilor, am sugerat povești, cântecele, piese de 
teatru, am încercat să limităm cât mai mult timpul petrecut în fața mijloacelor media, pentru că știm că nu 
sunt indicate la o vârsta atât de fragedă. 

Dacă în primele zile, vestea că nu vor merge la grădiniță a fost primită cu bucurie de copii, ne-am 
gândit că este foarte ușor pentru aceștia și părinți să cadă în capcana navigatului pe internet și a timpului 
petrecut în fața ecranului fără un scop anume. 

Deși pare relaxantă, acest tip de activitate poate fi dăunatoare copilului pe termen lung. 
La acea vreme nu ne puteam încă imagina desfășurarea unor activități cu preșcolarii prin intermediul 

rețelelor de socializare. 
Imediat a venit și decizia privind obligativitatea activităților online. Următoarele zile au fost destul 

de bulversante pentru noi, cadrele didactice, pentru că a trebuit să comunicăm foarte mult între noi, să ne 
facem planuri de acțiune și modele de scenarii didactice. Se știe foarte bine faptul că nu am avut ca sprijin 
niciun fel de curs în sensul acesta. Totul a fost conceput de noi după modele proprii de planificări după care 
ne.am ghidat. Încet, încet am început aventura căutării de materiale, materiale chiar foarte bine concepute, 
multe dintre ele. 

 Am hotărât, că cel mai potrivit ar fi să ne continuăm activitatea, după planificarea anuală, pe care am 
stabilit-o la începutul anului școlar. Am identificat obiectivele, conținuturile, forma activităților, mijloacele 
de realizare, adaptându-le la noua situație de învățare. 

Mai jos, am să vă prezint un model de scenariu didactic, conceput de mine, pentru tura de dimineața 
(noi fiind cămin si lucrând în două ture): 

 
Tema săptămânii:”Flori de primăvară” 
Grupa mare 
Tema zilei:”Miros îmbietor” 
ADP:Gimnastica de înviorare, salutul, prezența, calendarul naturii 
DȘ:”Flori de primăvară”-observare 
DEC:”Câmp cu flori”-desen 
Obiectivele le veți regăsi în scenariul activității. 
 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII 
Bună dimineața, dragi copii și stimați părinți! 
Ca în fiecare dimineață, așa cum sunteți obișnuiți, să începem cu gimnastica de înviorare, ca să fim 

mai sănătoși, mai frumoși și mai voioși! 
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ABwoWeUHgDi4Aq2

TOuR44i_anLic-99rMIPC5Tqx1mZQIfeEvl2_W3y8 

 

1137

https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ABwoWeUHgDi4Aq2TOuR44i_anLic-99rMIPC5Tqx1mZQIfeEvl2_W3y8
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ABwoWeUHgDi4Aq2TOuR44i_anLic-99rMIPC5Tqx1mZQIfeEvl2_W3y8


Astăzi începem o nouă săptămână, cred că vă aduceți aminte că prima zi din săptămână este luni. Își 
mai aduce aminte cineva care sunt zilele săptămânii? Sper că nu ați uitat nici în ce anotimp suntem. Mai 
este puțin și trecem în anotimpul vara. Dar lunile anotimpului primăvara vi le mai aduceți aminte? Sper că 
nu le-ați uitat! 

Dacă este luni, vreau să vă anunț care este tema săptămânii, („Flori de primăvară”), așa cum făceam 
la grădiniță. 

Suntem în luna mai, luna florilor sau FLORAR i se mai spune. Aveți idee de ce se numește așa? 
Pentru că în această lună de primăvară înfloresc cele mai multe flori. 

Vouă vă plac florile? De ce? 
Când a auzit Zâna Florilor care este tema săptămânii, s.a gândit să vă trimită niște imagini cu flori pe 

care să le analizați(s-au postat imagini cu flori de primăvară).Haideți să ne reamintim! 
O să iau drept exemplu o LALEA. Laleaua este alcătuita din: 
-RĂDĂCINĂ 
-TULPINĂ 
-TULPINĂ SUBPĂMÂNTEANĂ 
-TULPINĂ AERIANĂ 
-FRUNZE 
-FLOARE 
RĂDĂCINA se află în pământ. Cu ajutorul ei planta extrage substanțele hrănitoare. 
TULPINA SUBPĂMÂNTEANĂ este acel bulb pe care voi îl vedeți și seamănă cu o ceapă. 
TULPINA AERIANĂ este lungă, subțire și verde. 
FRUNZELE de culoare verde se află de o parte și de alta a tulpinii. 
În vârful tulpinii se află FLOAREA, cu mai multe petale. 
LALELELE sunt de mai multe culori:roșii, galbene, albe, roz, mov și chiar negre. 
Zâna Florilor vă roagă să observați toate florile pe care vi le-a trimis. Dacă nu le cunoașteți pe toate, 

cu ajutorul părinților le veți afla și denumirea. 
Zânei îi plac foarte mult surprizele. M-am gândit sa.i facem și noi o surpiză. Ce spuneți? 
Să desenăm un câmp cu flori de primăvară!!! Cu siguranță o veți face fericită!! 
Vă pot ajuta eu cu un model!! (se postează un desen model) 
Aștept rezultatele pe grup! Să aveți o zi cu spor! 
 
A fost o perioadă dificilă, dar și frumoasă în același timp, pentru că ne-a fost drag de copiii noștri, 

ne-a fost drag să îi revedem. Am creat o relație mult mai bună cu părinții, cu familia, pentru că într-o 
întâlnire online un copil de grădiniță nu poate sta singur, trebuie să aibă sprijinul mamei, tatălui sau al 
altcuiva din familie. 

Ne-am bazat foarte mult pe sprijinul părinților în această perioadă, am comunicat mult cu ei și în 
momentul acesta suntem parteneri în învățarea online.  

Deoarece fiecare educatoare a conceput activitatea online după ideile, forțele și cunoștințele tehnice 
proprii, se impune o strategie comună la nivel național, de învățare de metode și tehnici de concepere a 
unor materiale de predare-învățare-evaluare online, cu respectarea metodologiei specifice preșcolarilor prin 
cursuri de formare eficiente. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 

 
 EDUCATOARE: SILAGHI MIHAELA OANA 

 GRADINIȚA: G.P.P NR.9 SATU MARE 
 
 Peste grădiniță s-a așternut liniștea. Activitatea, însă, există. Cursurile s-au mutat pe internet, în 

online. Am decis să deschidem grădinița online nu pentru a recupera pierderile în plan intelectual, de 
achiziție, cognitiv, ci pentru a socializa! Cred că ceea ce lipsește cel mai mult în această perioadă este 
socializarea între copilași. 

Fiecare zi din săptămână de luni și până vineri, începem cu prezenta si cu o binemeritată înviorare. 
Să predăm online este pentru noi educatorii o adevărată provocare, trebuie să fim extrem de inventivi în 
fiecare zi pentru copilașii nostri minunați. 

Pentru mine personal, grădinița de acasă a fost destul de ciudată la început, dar pe măsură ce m-am 
documentat, pe măsură ce am primit feedbak-ul de la copilași totul a venit de la sine. Singurul lucru care 
mi-a lipsit și a lipsit tuturor cu siguranță au fost îmbrățișările copiilor, contactul cu ei față în față. 

M-am axat în fiecare săptămână pe teme la fel ca și la grădiniță și am lucrat cu copilații activități cu 
materiale gem montessori care l-au avut la îndemână: pietre, pahare, cretă, flacoane, linguri, clește de 
bucătărie etc. Am evitat fișele, chiar deloc nu am folosit fișele. Copiilor le-au placut mult activitățile 
propuse de mine chiar am primit multe poze și filmulețe drept feedback din partea lor, bineînțeles ajutați 
de părinții lor. 

Am sesizat un lucru, și anume că, în prima parte a învațatului online, au participat mult mai mulți 
copilași, după, procentul nu a mai fost la fel de mare precum în primele săptămâni. Există mulți părinți, din 
păcate care consideră că educația copiilor este datoria exclusivă a grădiniței. Acasă este locul unde se pun 
cărămizile temeliei educației solide a copilului. Chiar și studiile arată că, copiii părinților implicați în 
educația lor de acasă sunt mult mai motivați să obțină rezultate bune si au o atitudine pozitivă la adresa 
grădiniței. Iar ulterior se bucură de mai mult succes în viață. 

 Am citit copiilor povești live cu ajutorul diverselor aplicații pe care le-au îndrăgit din prima sau de 
care și-au adus aminte cu drag de la grădiniță. M-am și filmat și am trimis pe grupul nostru de wats-up 
povestea pe care copiii au ascultat-o chiar și de mai multe ori din spusele părinților ceea ce m-a bucurat 
enorm, acest lucru denotă faptul ca le este dor de d-na lor educatoare și de grădiniță cu tot ce implică ea. 

 De fiecare dată când am intrat live cu copilașii mei eram emoționați cu toții, atât noi educatoarele, 
cât și prichindeii noștri, grupa mică B. Le-am simțit emoția în glas, în gesturi și dorința de ambelor părți de 
a ne îmbrățișa puternic. 

Chiar am dezbătut într-un zoom cu părinții tema –Educația de acasă versus educația de la grădiniță- 
unde am găsit împreună atât argumente pro cât și contra. 

Ca si argumente pro ar fi:copilul e liber să învețe ce îi place, ce îl face fericit, ce îl interesează; copilul 
învață în ritm propriu; copilul nu e mai supus concurenței. 

Ca si argumente contra: în primul rând copiii nu socializează unii cu alții, se închid în lumea lor; 
părinții nu pot înlocui educatorii care au o anumită pregătire și un tact pedagogic; sistemul homeschooling 
nu este reglementat iar costurile sunt foarte ridicate pentru materialele de lucru, activități iar un părinte 
trebuie să stea în permanență acasă. 

Grădinița de acasă este destul de dificilă din punctul meu de vedere fără contactul fizic, fără emoția 
copilașilor de zi cu zi care ne dau mult mai multă energie și ne încarcă pozitiv sufletul. Sper ca din toamnă 
să revină totul la normalitate, da, a fost o experiență dar totuși eu prefer mersul zilnic la grădiniță printre 
princhindeii mei frumoși pozitivi și zglobii! 
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ȘCOALA DE ACASA – O PROVOCARE NOUA PENTRU ELEVI ȘI O 

OPORTUNITATE PENTRU PROFESORI 

 

 PROF. SIMERIA MARIA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ“SF.ANDREI” 

 GURA HUMORULUI 
 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei, Gura Humorului, este o unitate şcolară care asigură 

cadrul optim din punct de vedere educaţional, profesional şi material care permite derularea unui proces 

formativ – educativ şi recuperator de calitate, având ca finalitate integrarea socio – profesională cu succes 

a elevilor cu dificultăţi de învăţare. 

Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, în opinia noastră educaţia nu 

este un privilegiu pentru câţiva ci un drept al tuturor.  

În actualul context economic, social, educaţional, misiunea şcolii noastre este aceea de a fi „o unitate 

şcolară de elită la nivel european”care are ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, prin 

dezvoltarea competentelor profesionale care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. În acest 

sens, școala noastră și-a propus valorificarea experienţei dobândite şi continuarea activităţilor în cadrul 

programului mondial “Eco-Şcoala”, a programelor şi proiectelor de educaţie ecologică și păstrarea 

steagului verde. 

Carantina ne-a luat prin surprindere pe toți: cadre didactice, elevi și părinți și multe proiecte în 

derulare, fără pregătire psihologică sau emoțională. La început ne-am bucurat toți de vacanță, apoi 

profesorii s-au acomodat rapid cu noile condiții și au antrenat elevii în actul educațional, folosind cel mai 

frecvent aplicații simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) și părinții acestora 

precum Whatsapp sau Messenger și telefonul. 

La început a fost greu, dar profesorii înarmați cu pricepere și răbdare au reușit să-i determine 

și motiveze pe elevi să participle atât la activitățile școlare cât și extrașcolare . 

 „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația cadrelor 

didactice de a proiecta și desfășura activități de învățare atractive, autentice, dar și de motivația 

elevilor pentru învățarea de acasă, fără reguli stricte și fără program. Astfel, în perioada 11-13 mai 

2020, elevii din școala noastră, de la clasele de profesională, domeniul: Turism și alimentație, sub 

îndrumarea cadrelor didactice de specialitate, au îmbinat cele două tipuri de activități și au continuat 

desfășurarea activităților ce se înscriu în calendarul activităților eco, respectiv s-au implicat în activitatea 

„Gătim sănătos în familie!”  
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Principalele obiective ale activității au fost menținerea unei legături cu elevii, transpunerea în practică 

a celor învățate, apropierea elevilor de mediul familial, adoptarea unui stil de viață sănătos și nu în ultimul 

rând evitarea risipei de alimente. În acest sens, elevii s-au întrecut în realizarea unor preparate bogate în 

vitamine și minerale, dar cu un conținut redus de grăsimi, carbohidrați și sare, folosind materii prime cu 

preponderență din gospodăriile proprii. Ei au avut ocazia să le demonstreze părinților cunoștințele, 

priceperile și deprinderile dobândite la școală și nu în ultimul rând adoptarea unui stil de viață sănătos și 

echilibrat.  

Activitatea s-a finalizat cu un colaj de fotografii, reprezentând preparatele realizate de elevi și 

sloganul: “Să spunem NU risipei de alimente!”  

 

 
 
 

 

1141



 
ANALIZA SWOT A ,,ȘCOLII DE ACASA‟ 

 
PROF. MARIANA SIMIONESCU 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,VASILE CARLOVA‟ 
TARGOVIȘTE 

 
 În ultimii ani, școala românească este într-o continuă căutare a unor tehnici și metode, a unor căi de 

creștrea calătății sistemului de educație. S-au făcut reforme, s-a schimbat legea educației naționale de mai 
multe ori, dar niciuna din aceste schimbări, nu a dus mulțumire, nici unui din actorii sistemului. Cred că 
cea mai importantă schimbare ar fi ca, meseria de profesor, să se schimbe odată cu vremurile. A trecut 
vremea, când profesorul trebui să predea doar ce era în manual, să țină elevul cu mâna la spate și să 
reproducă cunoștințele predate ora anterioară. Vremurile s- au schimbat! Copiii au astăzi acces la 
informația, ce se poate schimba de la o oră la alta, la tehnici moderne de comunicare. Acestor vremuri, 
trebuie să se adapteze și meseria de profesor. 

 În contextul actual, al epidemiei cu CORONA-VIRUS, profesorii au fost în situația de a găsi soluții 
imediate, pentru a transforma școala clasică, în școala de acasă. Poate a fost momentul în care am 
conștientizat cu toții, că meseria noastră trebuie să sufere o schimbare, să devină mai atractivă intelectual, 
să se bazeze pe o mai bună cooperare între profesori, profesori – elevi - părinți și comunitate. 

 
ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Mobilizarea tuturor actorilor implicați: școală, 
familie, comunitate locală, guvernanți pentru găsire 
unor soluții de susținerea școlii de acasă, într-un timp 
scurt; 
 Stimularea implicării profesorilor în realizarea 
unor conținuturi pretabile învățării online; 
 Motivarea unui număr mare de profesori, care nu 
aveau abilități de utilizarea a tenologiei moderne, să 
participe la cursuri de formare online; 
 Colaborarea profesorilor de diferite discipline 
pentru a construi medii de învățare online; 
 Conștiențizarea de către toți cei implicați de 
importața comunicarii cu profesorul și dezvoltarea 
relațiilor, decât datele învățate. 

• Copiii din medii dezavantajate au rămas închiși 
în afara procesului de învățare, odată cu 
închiderea școlilor 
• Lipsa echității socială în utilizarea noilor 
tehnologii de către toți elevii și profesorii, dată de 
starea materială a acestora; 
• Lipsa unor conținuturi unitare accesibile 
tuturor elevilor și profesorilor, pentru învățarea 
online; 
• Evaluările formativă și sumativă nu au oferit 
informațiile necesare elevilor pentru a-și 
îmbunătăți performanțele, și de catre profesor 
pentru a varia si combina optim metodele de 
predare,  
• Familia nu a fost implicată suficient în 
activitatea de educare a copiilor, în această 
perioadă. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
-Toți profesorii trebuie să se implice, să aibă mai multă 
autonomie și să fie încurajați spre schimbare, cu 
ajutorul tehnologiei; 
-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 
importante de a veni în sprijinul şcolilor (Guvern, 
Minister, Primării, Biserica, operatori privați, 
O.N.G-uri, etc );  
-Nevoia imediată de cursuri de formare pentru 
profesori cu conținuturi direcționate pe utilizarea 
platformelor educaționale ; 
-Creștera seriozității ofertanților de cursurilor de 
perfecţionare şi formare continuă (C.C.D., 
Universităţi, etc); 
-Profesorii trebuie să descopere tehnici inovatoare, 
să devină creativi în transmiterea cunoașterii; 
-Disponibilitatea cooperării şcolilor pentru 
schimburi de experienţă, exemple de bună practică şi 
pentru acţiuni organizate în parteneriat, în interes 
reciproc. 

 Nerezolvarea accesului tuturor copiilor la 
școala online, va duce la creșterea abandonului 
școlar și a scăderii performanțelor școlare ; 
 Inexistenţa unui cadru legislativ care, să 
oblige implicarea tuturor actorilor în susținerea 
aceastei forme de învățământ, poate determina un 
eșec al școlii românești ; 
 Diminuarea calităţii procesului instructiv-
educativ, prin lipsa unor cadre didactice formate 
pentru școala de acasă; 
 Criza economică, conduce la o adâncire a 
decalajelor sociale și creșterea numărului de copii 
fără acces la educație ; 
 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor 
instituţii locale, duce la creșterea inegalităților 
sociale și implicit a accesului la educație. 

 
Concluzie:  
Pandemia de COVID-19 a lovit și în educație, mai ales în sistemele educaționale vulnerabile, cum este cel 

românesc.Cred că este momentul schimbării: 
- a comportamentului nostru în calitate de profesori prin crearea de noi valori ( egalitate, respect, dreptatea, 

ordinea, sustenabilitatea, spiritul estetic) și a capacităților de a alege în cunoștință de cauză, a adevărului și 
falsului;. 

-a meseriei de profesor (un profesor creativ, inovativ, vizionar, facilitator de de cunoaștere adaptată 
viitorului); 

-folosirea acestui moment pentru a schimba curriculumul și mediile de învățare, în conformitate cu 
nevoile viitorului. .  

 Acest moment este provocarea tuturor actorilor sistemului, de a clădi o școală modernă, orientată 
către viitor, care să răspundă provocărilor ce apar.  

 

1143



 

CURSURILE ON LINE VS. CURSURILE TRADIȚIONALE: AVANTAJE ȘI 

DEZAVANTAJE 

 

PROF. INV. PRIMAR SIMIONESCU MARINELA 

LICEUL DE ARTE ”IONEL PERLEA” SLOBOZIA, IALOMIȚA  
 

 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate, unele 

dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: 

cea digitală. Din 11 martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții 

încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să 

continue în mediul on-line până la sfârșitul anului școlar. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au 

adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, 

sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile on-line.  

 Exista intotdeauna doua fete ale unei monede. Pentru unii indivizi, invatarea on-line este mai 

potrivita, in timp ce pentru altii invatarea in clasa este metoda preferata. 

Sa comparam cele doua metode. 

Cursurile online 

 Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-si creste nivelul de calificare si pentru a-si spori 

oportunitatile de cariera. De exemplu, pentru a obtine promovarea la un nivel superior si locuri de munca 

mai bine platite. Cu toate acestea, multi angajati pot fi epuizati dupa munca si nu doresc sa participe la orele 

obisnuite. Deci, fireste, o clasa on-line este mai convenabila pentru ei, deoarece economiseste timp, bani si 

energie. 

 Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este ca indivizii pot lua un curs din confortul biroului sau 

acasa. Chiar si cu un program aglomerat, se poate gasi un pic de timp liber pentru un curs. 

In cursurile online, elevul nu interactioneaza direct cu institutia. Deci, in cazul in care aveti intrebari, 

poate fi dificil sa intrebati instructorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte impersonala. Cu 

toate acestea, aceste cursuri ofera de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, e-mailuri si camere 

de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utila. 

 Oamenii adesea cred ca interactiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a invata, deoarece 

este interactiva si permite comunicarea bidirectionala. Pentru astfel de persoane, cursurile sincronizate 

online vor fi mai potrivite. 

 Un alt mod de a dobândi cunostinte prin intermediul unui mediu online este cautarea pe diferite 

motoare de cautare, cum ar fi Google, Bing etc. Desi acest lucru ajuta la reducerea cantitatii de carti pe care 
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trebuie sa le cititi, ar putea exista prea multe surse de informatii pe care trebuie sa le cititi, si sa le alegeti 

pe cele relevante, ceea ce poate duce la supraincarcarea cu informatii. 

 Astfel, cursurile poate fi mai potrivite pentru adultii care isi continua educatia in timp ce lucreaza. 

Cursurile traditionale 

 Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescentii si tinerii adolescenti care 

inca nu s-au alaturat fortei de munca. Participarea frecventa la cursuri ii ajuta sa interactioneze cu alte 

persoane de vârsta lor, sa fie mai bine disciplinati, sa urmeze un program regulat si sa-si imbunatateasca 

aptitudinea fizica si vigilenta mentala. 

 Invatarea in clasa ii ajuta pe elevi si pe profesori sa se cunoasca mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor sa cunoasca elevii si sa evalueze mai bine punctele forte si punctele slabe, sa actioneze ca 

mentori si sa ghideze studentii in posibilitatile lor de cariera. 

 Intr-o clasa traditionala, elevii pot sa-si impartaseasca in mod direct opiniile si sa-si clarifice propriile 

intrebari cu profesorul, obtinându-si astfel raspunsurile imediat. 

Intelegând modelul de intrebari si raspunsuri si sugestiile oferite de profesori cu experienta, elevii pot 

gasi mai multe informatii utile decât atunci când utilizeaza note si sugestii online generalizate, disponibile 

pe internet. 

 De asemenea, invatarea in clasa este mai utila datorita unei interactiuni continue intre studenti si 

profesori, deoarece ii ajuta pe elevi sa scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 

intâmpla cu indrumarea online. 

 In cele din urma, interactiunile cu profesorii buni contribuie la motivatia elevilor de a obtine note 

mai mari. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ÎN ROMÂNIA, O ALTERNATIVĂ ȘI NU PREA! 

 
SIRBU CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 PETROȘANI 
  
 Învățământul on-line prezintă în mod egal avantaje și dezavantaje în ceea ce privește implementarea 

lui. De voie, de nevoie educația a fost transferată în zilele pandemiei pe platformele on-line și toți au trebuit 
să se adapteze destul de rapid la această alternativă. 

 Perioada de implementare a învățământului românesc on-line, pe repede înainte, a dus la multe 
sincope, la care principalii actori din educaţie s-au adaptat din mers. Au apărut multe probleme ce au pus 
învăţarea la distanţă în dificultate. 

 Dezavantaje ale sistemului de învățământ online: 
- de exemplu mulți elevi nu au dispozitive de lucru, sunt fără acces la un dispozitiv conectat la internet,  
- existența unui număr mare de copii în familie și lipsa dispozitivelor de lucru sau spațiu insuficient 

pentru fiecare de muncă 
- durata unei ore de curs, respectiv numărul maxim de ore pe care elevii îl vor petrece în faţa 

dispozitivelor 
- elevi și cadre didactice care nu au competențe digitale, lipsa unor platformelor de e-learning, întrucât 

învăţarea trebuie să se realizeze unitar în toate instituţiile de învăţământ. 
- nerespectarea principiului echității, deoarece nu toți elevii au putut participa la activitățile propuse 

de școală  
- nerespectarea principiului calității în procesul de învățare, deoarece nu a existat un ghid de predare-

evaluare unitar, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate resursele, online și offline, 
pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea descoperite și unde se căutau 
dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea 

- lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 
profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc; 

- mulți elevi încearcă să nu stea la ore încercând să spună că nu merge internetul, sunetul, camera 
- mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, 

unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți 
elevi este extrem de dificil;  

– presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 
tehnologie, și la partea efectivă de realizat teme  

- se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva; 

 – copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 
online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

 Pe de altă parte, există și păreri în favoarea unui astfel de sistem modern cu predare de la distanță. 
Cert este că, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura 
posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. În 
învățământul privat lucrurile stau ceva mai bine, căci acolo există resurse financiare mobilizate mai bine. 

 Avantaje ale sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie):  
– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant, mai ales cei care fac naveta, cei care trec printr-un trafic aglomerant; 
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 – existența unor școli fără încălzire, fără grupuri sanitare  
– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv  
 – se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică;  
– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil; – se 

evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în special;  
– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu erau 

dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul online; 
 – dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, 

acestea pot uniformiza modul de predare;  
– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi 

la curent cu adevărat cu situația școlară  
– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult  
 – copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate 

caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei; 
 – se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 

(adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 
 Peste tot am văzut că preocuparea a existat chiar din primele zile ale carantinei. În mod neorganizat 

la început, profesorii s-au străduit să trimită materiale, fișe de lucru. După un timp a început să se sesizez 
și o formă de organizare, inclusiv solicitarea de liste cu posibilitățile elevilor: au/n-au internet, au/n-au 
computer, tabletă.  

 Secolul comunicării și al revoluției tehnologice a adus după sine o dezvoltare a mediilor de 
comunicare online, care au devenit repede una dintre cele mai populare și mai larg răspândite moduri de 
interacțiune socială. În timp ce pentru unele persoane comunicarea online reprezintă o prelungire, o 
completare a relațiilor formate față-în-față și un mod de a extinde cercul relațiilor deja existente, pentru 
altele, mediul online înlocuiește interacțiunea tradițională, față-în-față, oferind protecție de riscurile pe care 
situațiile sociale directe le aduc. 

 O lume nouă se întrezărește la orizont, iar în ce măsură se va și instaura rămâne să descoperim. O 
latură a acestei lumi posibile este și educația, transferată în zilele pandemiei pe platformele on-line. 
Profesori și elevi, de toate vârstele, dar si părinți, fiecare din casele lor, încearcă un nou tip de socializare 
și de interacțiune, pentru a duce școala mai departe. Pentru unii mai greu, pentru alții "floare la ureche", 
pentru unii aproape imposibil financiar sau tehnic, pentru alții o nimica toată, lucrurile merg înainte intr-un 
deja devenit noul firesc, chiar dacă la viteze diferite. 

 Oricât de multe beneficii ar avea învâțământul on-line este obligatorie interacțiunea tradițională, față-
în-față, deoarece retragere totală în spatele ecranului poate duce la o anxietate socială, care în timp nu va 
mai satisface nevoia de apartenență și contact social și va duce scăderea încrederii în abilitatea de a 
comunica cu ceilalți. 

 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-in-

romania 
2. http://www.contributors.ro/editorial/inva%C8%9Bamant-online-despre-frustrari-%C8%99i-ale-lucruri-in-

contra-parerii-generale/ 
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CONTINUAREA ÎNVĂȚĂRII ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

PROIECT: ROMÂNIA CREȘTE CU TINE 
 

SMINCHIȘE FLORENȚA 
 
• Pentru fiecare activitate care va fi postată se vor complete următoarele câmpuri:  
o Educatoarea: SMINCHIȘE Florența 
o Grădinițacu PP ”Micul Prinț” nr. 22 din localitatea BRAȘOV 
o Grupa mare Orar normal 
o Săptămâna: ,,Sănătoși și fericiți” 
o Tema: ,,Masterchef de grădiniță” 
o Comportamentul urmărit: Formarea deprinderilor practice și gospodărești. 
 

Domeniul 
experiențial 

Categoria de 
activitate 

Sarcina de lucru Materiale necesare & linkuri 
utile  

DOS-  Activitate practic-
gospodărească 
(Activitate pentru 
formarea 
ABILITĂȚILOR 
PENTRU VIAȚĂ) 

- realizarea unor preparate 
culinare utilizând corect 
instrumentele de bucătărie și 
respectând principiile de bază 
specifice unei alimentații 
sănătoase. 
 

-diferite ingredient la alegere 
-ustensile de bucătărie 
-șorțulețe 
-bonete 
-șervețele 
-http//papipapicuisine.wixsite. 
com 

 
o O reflecție, o sugestie pentru succesul activității, motivarea copiilor sau implicarea părinților: 
- Lansarea unei invitații la acest concurs “Masterchef de grădiniță” prin exemplul propriu o poză cu 

doamna educatoare costumată în bucătar și gătind de zor va fi un punct de implicare rapidă atât a copiilor 
cât și a părinților în această activitate. 

o Una, două fotografii reprezentative (fără copii sau cu fața copilului protejată!) 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI IN PROCESUL DE INVATAMANT  

- EXPERIMENTELE DE LABORATOR VS EXPERIMENTELE VIRTUALE 
 

PROFESOR: ŞNEL MARIANA 
COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAŞI, JUDETUL CĂLĂRAŞI 

 
 În ultimii ani, calculatorul ocupă un loc important printre activităţile cotidiene ale profesorului în 

general.  
Ne aflăm într-un moment al istoriei în care se schimbă ceva fundamental şi inexorabil. Dezvoltarea 

explozivă a tehnologiei informaţionale a calculatoarelor şi a microcalculatoarelor, a oferit variate 
posibilităţi de ameliorare şi modernizare a activităţii din toate sectoarele şi a făcut să se constituie treptat, 
un mediu informatizat, determinat de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor. 

Construirea unui nou mediu educaţional ar trebui corelată, nu doar cu dimensiunile noului tip de 
personalitate umană, cât mai ales cu achiziţiile de ultimă oră ale culturii şi cunoaşterii. Rezultatul ar fi 
,,noua alfabetizare” a mileniului trei, cea computaţională, care nu este liniară, astfel încât omul acestui 
mileniu să nu fie ,,prizonierul fără speranţă al tehnicilor”, el trebuie să fie un om liber, posesor al unei 
culturi tehnologice şi în egală măsură al unei conştiinţe tehnologice. De aici, introducerea învăţământului 
informatic în şcoală ( încă din primele cicluri ale şcolarităţii, elevii sunt iniţiaţi în tainele calculatorului de 
cadre didactice specializate), dar şi utilizarea frecventă a computerului ca mijloc de învăţământ auxiliar în 
predarea şi învăţarea celorlalte discipline şcolare. De aici, vehicularea tot mai frecventă a noţiunilor ca IAC- 
instruirea asistată de calculator, învăţarea asistată de calculator, tehnicile informaţionale computerizate, 
care ne reflectă realităţi educaţionale. 

 Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condițiile dezvoltării 
accelerate a tehnologiei informației. Pentru noile generații de elevi, deja obișnuiți cu avalanșa de informații 
multimedia, conceptul de asistare a procesului de învățământ de calculator este o cerința intrinsecă. 
Calculatorul este perceput pe rând, ca o jucărie, o unealtă, o resursă de informații. A intrat deja in obișnuința 
zilnică utilizarea calculatorului, pentru comunicare, informare, instruire.  

 Conceptul de asistare a procesului de învățământ cu ajutorul calculatorului include: predarea unor 
lecții de comunicare de cunoștințe, aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoștințe, verificarea 
automată a unei lecții sau a unui grup de lecții, efectuarea de experimente virtuale, verificarea anumitor 
parametri fizici, observarea minuţioasă a părţilor componente ale corpului uman la lecţiile de biologie. 
Eficienţa însuşirii disciplinelor: fizică, chimie, biologie poate fi considerabil crescută prin intermediul 
conlucrării dintre laboratorul de specialitate şi laboratorul de informatică.  

 Tehnologiile educaţionale îmbină tradiţionalul cu ultimele noutăţi în domeniul tehnicii şi 
tehnologiilor şi sunt într-o continuă dinamică. Metoda experimentală a evoluat treptat de la clasicul 
experiment la experimentul modern. În condiţiile lipsei de resurse materiale cu care ne confruntăm, este 
esenţial să găsim soluţii pentru experimente accesibile. Suntem obişnuiţi să visăm la laboratoare foarte bine 
dotate cu echipament sofisticat. Dar visăm… Totuşi ne putem îndrepta către experimentele virtuale. O sursă 
importantă pentru noi, din ce în ce mai accesibilă o reprezintă computerele şi Internetul. Multe echipamente 
de laborator le putem înlocui, cu succes cu ajutorul computerului.  

 Folosirea unui soft educaţional poate contribui la stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea 
ştiinţifică a lumii. Fascinaţia ecranului, imaginile în mişcare sunt puncte de maxim interes pentru elevi. 
Pentru fizică, chimie şi biologie există o mare varietate de soft didactic de mediere a învăţării, utilizat pentru 
însuşirea de noi cunoştinţe prin simularea statică sau dinamică a unor fenomene, procese. Acest tip de soft 
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prezintă avantajul posibilităţii revenirii asupra unor imagini, al selecţionării imaginilor, deci al diferenţierii 
activităţii.  

Există programe care simulează desfăşurarea unor fenomene precum testarea cunoştinţelor.  
Acest tip de programe prezintă un număr de itemi solicitând elevilor, cel mai adesea, numai alegerea 

răspunsului din mai multe variante posibile. Prin program, aceste răspunsuri sunt confruntate cu cele corecte 
şi elevului i se prezintă punctajul realizat 

 Internetul este şi un instrument extrem de util pentru însuşirea de informaţii şi schimbul de idei. 
World Wide Web (WWW) este o sursă bogată de soft didactic, mai mult sau mai puţin interactiv sau 
performant. Internet-ul reprezintă o resursă uriaşă de documente şi idei, la un cost infim în comparaţie cu 
mijloacele tradiţionale (cărţi, reviste, etc.).  

Totodată, internetul reprezintă un mijloc de comunicare rapid şi eficient. Utilizarea calculatorului în 
lecţie este recomandat a se face în trei paşi: primul este motivarea grupului, al doilea pas este activitatea în 
sine, iar cel de-al treilea pas, o activitate în care nu este utilizat calculatorul, dar care constată stadiul de 
atingere a obiectivelor urmărite.  

O altă variantă de lecţie de formare a unor deprinderi tehnice este lecţia de lucrări practice în care cu 
ajutorul calculatorului se simulează un fenomen, o lege fizică sau se derulează jocuri care au ca suport legi 
fizice. Lecţia îşi propune să dezvolte, potrivit vârstei şcolare, deprinderile elevilor de a manevra tehnica de 
calcul şi de a creşte viteza de reacţie la stimuli vizuali şi auditivi. O sugestie este o lecţie sau mai multe 
lecţii în care elevii vor fi acomodaţi cu Internetul şi vor accesa locaţii cu specific de fizică, chimie, biologie. 
Sunt sute poate chiar mii astfel de site-uri, care pot stârni interesul elevilor pentru ştiinţe şi aplicaţiile lor.  

Lecţiile pe calculator - susţin procesul de învăţare eficientă, oferă profesorului un instrument util în 
completarea mijloacelor clasice de predare şi suplinesc problema dotării laboratoarelor şcolare. Este însă 
necesar, să facem atât experimente în stil clasic dar şi experimente virtuale, cele în care calculatorul face 
achiziţia şi prelucrarea automată a datelor. O bună planificare a lucrărilor experimentale, în funcţie de 
dotările din laborator şi cerinţele impuse de programă pot conduce la îndeplinirea obiectivelor propuse. 
Laborantului şcolar îi revine nobila sarcină de a contribui la educarea elevilor atât din punct de vedere 
intelectual, dar mai ales practic, de deprindere a unor abilităţi de lucru, de dobândire a cunoştinţelor prin 
efort propriu, cât și îndrumarea spre noile tehnologii informatice, de dobândire a cunoștințelor IT. 
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ȘCOALA ALTFEL DE ACASĂ 

 

PROF.I NV. PREȘCOLAR ȘOFINEȚI ANA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA„DR. GHEORGHE TITE” SAPANȚA 

G.P.P. SAPANȚA / MARAMUREȘ 
 

În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți pentru a se putea ocupa 

de educația copiilor. Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor mici. Ei pot 

veni cu instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În felul acesta se pot 

dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza mai mult cu efortul unui 

cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot explora împreună cu copiii diferite 

platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la adulți. 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat 

cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă 

din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. 

 Venind în sprijinul părinților, sugestiile de activități oferă alternative creative, pe cât de simple, pe 

atât de utile și relaxante de petrecere a timpului liber și de conectare intrafamilială, activități cu efecte 

importante pentru dezvoltarea unor comportamente de tipul responsabilității personale, autodisciplinei, 

cultivării emoțiilor pozitive, toleranței, solidarității, perseverenței în proiecte personale, păstrării rutinelor 

zilnice, valorificării timpului petrecut împreună în armonie. 

Școala de acasă nu înseamnă doar interacțiune cu profesorii, comunicare on-line cu prietenii și 

colegii, ci presupune și angajarea fermă a copiilor în activități casnice și de petrecere a timpului în familie, 

mai puțin dezvoltate până acum, în contextul programului școlar obișnuit. Să ne folosim timpul pentru a-i 

dezvolta armonios pe copiii noștri, acasă! 

Materialele propuse de profesori includ multiple activități: modalități de organizare a programului în 

familie, activități de grădinărit, activități în bucătărie, activități casnice de organizare și amenajare a 
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spațiului, activități de petrecere a timpului liber în familie sau jocuri de societate în familie cu adresabilitate 

către copiii de vârstă mică. 

Suntem conștienți că mai ales în această perioadă toți copiii și tinerii au nevoie de susținerea noastră, 

a adulților, de diversificarea activităților, astfel încât să evităm monotonia, stările de inerție și să susținem 

învățarea formală și nonformală, chiar dacă limitările impuse de starea de urgență afectează posibilitățile 

de socializare și dialog direct în cadrul claselor sau al cluburilor de activități. 

Din implicarea noastră am învățat că doar promovându-ne experienţa şi menţinându-ne tradiţia, 

specificul şi identitatea noastră, putem oferi copiilor oportunitatea de a înţelege imensitatea tezaurului 

nostru folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai 

mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului. 

Cu totii cunoaștem că la educarea și formarea unei personalități contribuie trei factori primordiali: 

familia, școala, societatea. Acestea sunt responsabile și de sistemul de valori pe care-l formează generația 

în devenire. 

Valorile personale se conturează în copilarie, la o vârstă foarte fragedă. Părinții sunt cei care 

contribuie la construirea primului set de valori. În familie copiii învață să deosebească binele de rău, să 

muncească, să respecte adevărul, să țină cont de anumite reguli și norme de comportament, să-și formeze 

gustul pentru frumos. 

Așadar, sfatul nostru este de a petrece mai mult timp împreună cu copiii, în familie, în măsura 

posibilităților, utilizând inclusiv sugestiile oferite de profesori, precum și alte resurse avizate, realizând 

activități utile și plăcute de învățare experiențială. 
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EDUCATIE FARA FRONTIERE - SCOALA ALTFEL 

SCOALA DE ACASA!  
 

CADRU DIDACTIC: ŞOFINETI NATALIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA 

JUD. MARAMURES 
 
Tema: Educație fără frontiere!: Școala altfel! Școala de acasă! 
Sectiuni: învățământ primar 
 Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe 

care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezintă punctul 
de plecare în toate deciziile luate în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin. Cu 
cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce 
ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.  

 Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui 
copil online. Construirea unui parteneriat educativ în comunitatea în care creşte, se dezvoltă şi este educat 
copilul constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Se recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele 
educaţiei nu mai pot fi realizate decât în comunitatea de opţiune dintre mediile responsabile: familie-şcoală-
societate.  

 Din experienţă se trage concluzia următoare: colaborarea familie-şcoală-societate este benefică şi cu 
rezultate deosebite atât pentru implicarea părinţilor dar şi pentru membrii comunităţii care îşi dau silinţa să 
se integreze şi să se împrietenească cu copii. 

 Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea individului 
prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, simte tot mai mult nevoia să 
realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă copilul. 

 Relaţia dintre părinţi şi profesori online implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă 
abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de 
„colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare 
datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul 
de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a 
relaţiilor educative chiar şi online. 

 Colaborarea dintre şcoală–familie-societate presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate 
de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul COPILULUI. 

 O activitate de succes defășurată în săptămâna“Școala altfel” a fost activitatea extracurriculară ,,O 
istorie a familiilor din comuna Săpânţa” s-a bazat pe una din metodele de cercetare specific istoriei, abordată 
relativ recent în România, este istoria orală, adică reconstituirea istoriei cu ajutorul intervievării martorilor 
care au participat la un anume eveniment istoric. Martorul, intervievatul devine, în acelaşi timp, coautor al 
naraţiunii istorice.  

 Elevii, participaţi la această activitate, au avut ocazia să devină mici autori ai propriei lor istorii de 
familie, iar părinţii şi bunicii lor coautori ale acestei valorase cronici de familie. Aceste eseuri realizate de 
elevi au fost adunate într-o colecţie de eseuri sub titlul O istorie a familiilor din Sapânţa, care să rămână în 
arhiva şcolii sau vor fi publicate publicate pe diferite site-uri. Unul din obiectivele acestei activități este şi 
aflarea adevărului despre cum s-au păstrat tradiţiile și obiceiurile de-a lungul timpului, în cadrul ,, familiei 
săpânțene”.  
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 Pe lângă aceste activităţi mai enumerăm şi activităţi precum:educaţia pentru sănătate şi nutriţională, 
educaţie ecologică, educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului, educaţia economică şi 
antreprenorială, educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii/vizite virtuale, vizionare de film, 
educația pentru cultură.  

 S-au folorit multe surse on-line utilizate (link-uri) în realizarea activităților planificate atât la nivelul 
ciclului primar cât şi la nivel de şcoală.  

 Promovarea programului în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice s-au efectuat prin numărul 
de activităţi desfăşurate online și prezentate pe grupul clasei și al părinților, prin WhatsApp, calitatea 
activităţilor desfăşurate online a fost apreciată de părinții elevilor noștri precum şi prin trimiterea de mesaje 
pe messenger şi afişarea activităților pe site-ul școlii.  
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ȘCOALA ONLINE – O PROVOCARE  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAELA SOFRONE 

ȘCOALA GIMNAZIALA VADURI, JUD. NEAMȚ 
 
În luna februarie 2020 am început cursurile în cadrul proiectului CRED. Discutasem, atunci, despre 

vremurile când predarea – învățarea – evaluarea se vor face nu numai așa cum o știm, în mod tradițional, 
în clasă, ci și în mediul online, dar, trebuie să recunosc, la acea dată aceste vremuri mi se păreau foarte 
îndepărate. Iată că, la o lună după ce am început acest proiect, lucrurile aveau să se schimbe. Cine ar fi 
crezut? Începând din data de 11 martie 2020, sistemul educațional din întreaga lume, implicit din România, 
a trecut la un alt nivel. Din cauza virusului care s-a răspândit atât de rapid, am fost nevoiți să ne reinventăm, 
să ne reorientăm, deci să utilizăm predarea online. Dar, având în vedere că aceasta implica deținerea de 
mijloace tehnice (de care eu dispuneam) pe care o mare parte dintre elevii mei, copii în clasa a II-a, nu le 
aveau, pentru mine a fost o provocare. Mi-am pus atunci, firesc, următoarele întrebări: Ce putem face, eu 
și elevii mei, în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum să mă 
adaptez la predarea online? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează aceasta 
procesul de învățare? Ce să fac acolo unde nu există tehnologie? 

În primele zile nu eram foarte îngrijorată, convinsă fiind că acest mod de învățare nu va dura mai 
mult de 2 – 3 săptămâni. Așa că, date fiind condițiile tehnice, la început orele online s-au desfășurat cu o 
parte dintre elevi pe WhatsApp, cu alții pe Messenger, altora le trimiteam materialele pe e-mail, iar cu unii 
făceam activitățile prin convorbiri telefonice. Având în vedere că, la început, recomandările au fost să nu 
se facă predare, ci doar recapitulare și consolidare a materiei, lucrurile au decurs relativ bine. Mi-am 
întocmit, pentru perioada 11 martie – 27 martie, câte un plan de lucru pentru fiecare săptămână în parte, pe 
care l-am transmis părinților, în care erau precizate detaliat activitățile pe zile. Zilnic trimiteam lămuriri 
referitoare la activități, îi sunam să le explic, îi rugasem să mă contacteze pentru orice greutate pe care o 
întâmpină și primeam de la ei fotografii cu ceea ce lucraseră, iar eu corectam activitatea lor, editând 
fotografiile, și le trimiteam feed-back. A urmat apoi, în săptămâna 30 martie – 3 aprilie, în care la Școala 
Vaduri s-a desfășurat programul național Școala Altfel. La fel ca și până atunci, am întocmit programul 
săptămânal, pe care l-am gândit pe zile, fiecare zi având câte o temă: Micul bucătar pregătește mâncare 
sănătoasă, Micul savant descoperă lucruri noi în laboratorul de acasă, Micul artist are mâini 
îndemânatice, Micul cinefil învață despre prietenie, Micul grădinar ocrotește natura. Pe lângă descrierea 
activităților, fiecare temă avea inserate linkuri către experimente, cântecele etc. Programul a fost, în opinia 
mea, o reușită, elevii participând la activitățile propuse, de la care mi-au trimis fotografii și chiar filmulețe. 

 Instituirea stării de urgență ne-a arătat tuturor că revenirea noastră, a profesorilor și a elevilor, la 
școală devenea una imposibilă, așa că, după vacanța de Paște, am intrat puțin în panică, dar am reușit să 
depășesc și această perioadă. Trebuia să și predau acum, pentru a parcurge materia rămasă până la sfârșitul 
anului școlar, dar nu toți copiii aveau posibilitatea de a interacționa cu mine în același timp. Majoritatea 
depindeau de telefoanele părinților, iar mulți dintre părinți erau plecați în timpul zilei la serviciu. Ce era de 
făcut? După ce am analizat toate posibilitățile, am ajuns la concluzia că, pentru mine, cea mai bună soluție 
era aceea a filmării lecțiilor. Așa că, înarmată cu răbdare și cu un telefon, am purces la realizarea acestui 
lucru. Astfel, am filmat lecțiile de predare de după vacanța de Paște (chiar dacă uneori eram nevoită să o 
iau de la capăt de câteva ori) și le trimiteam zilnic elevilor filmulețele, pe care fiecare le viziona atunci când 
putea. Temele mi le-au trimis în aceeași manieră, adică fotografii, iar eu le corectam zilnic, ca și până 
atunci. Aici a venit o altă provocare: telefonul nu era unul performant și spațiul de stocare nu era foarte 
mare, deci trebuia mereu să golesc spațiul de stocare, așa că, în fiecare seară treceam toate produsele 
activității noastre pe un hard disk extern, pentru a face loc activităților din ziua următoare. 

La jumătatea lunii mai, s-a creat platforma școlii pe G-Suite și, după ce copiii și-au activat conturile, 
am început să lucrez pe Google Classroom. Între timp, cu sprijinul Primăriei Alexandru cel Bun, copiilor 
proveniți din familii defavorizate și care nu aveau acces la tehnologie, li s-au achiziționat tablete și cartele 
cu acces la internet și au putut participa și ei la orele online. Pentru a putea lua parte la lecțiile desfășurate 
pe Google Classroom, unii dintre elevi, cei care depindeau de telefonul părinților, au mers la alți colegi, 
vecini fiind, și astfel, din fața unui device, participau la lecție doi sau trei copii. 
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A venit apoi 12 iunie, zi în care am organizat, tot pe Google Classroom, festivitatea de încheiere a 
anului școlar, iar elevii au fost răsplătiți primind diplome online, cu promisiunea că în septembrie, când ne 
vom reîntâlni, vom organiza și o festivitate clasică.  

Din toată această perioadă am înțeles unele lucruri:  
1. La clasă, elevii se au unul pe altul și îl au alături pe cadrul didactic ca să poată să lămurească 

problemele, atunci când se blochează. În cazul învățării la distanță, rezolvarea problemelor cu ajutorul 
celorlalți nu mai e la fel de ușoară. De aceea, E important ca instrucțiunile să fie clare, să fie folosite doar 
una sau două resurse, să fie folosite materiale ușor accesibile pentru elevi. 

2. Învățarea la distanță are nevoie de eficiență, deoarece planificarea ia mai mult timp și pretinde o 
atenție mai mare la detalii. Sunt necesare sarcini de lucru date elevilor care să se rezolve într-o perioadă 
mai mare de timp și care dau învățătorului timp să-și organizeze predarea pe viitor, dar și sarcini care să îi 
facă pe elevi să se ridice din fața calculatoarelor.  

3. Elevilor le lipsesc contactele umane pe care le au la clasă, care sunt o experiență de neînlocuit. De 
aceea e nevoie să fie stabilite modalități de lucru care să permită contactul cu elevii și care pot avea orice 
formă – e-mail, mesaje video, telefoane, platforme de învățare etc. Acestea îi vor asigura pe elevi că 
învățătorului îi pasă de ei. 

4. După primele săptămâni am observat cât de important este să stabilesc o rutină a lecțiilor online, 
deși diferită de cea avută în sala de clasă, deoarece oferă siguranță elevilor și cadrului didactic.  

5. După primele ore online a fost evidentă nevoia unui set de reguli: seriozitate, conștiinciozitate, 
punctualitate, materiale pregătite, microfonul pe mute, atenție la vorbitor pentru a nu ne suprapune, 
vestimentație decentă și atenție la limbajul folosit și la glumele pe care le facem.  

6. Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic impact asupra calității educației. Practic, mult 
din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor. Succesul învățării depinde de comportamentul 
cadrului didactic, de competențele pe care acesta le dezvoltă în relația cu elevii săi, iar această relație 
continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

7. Relaţia cu elevii s-a îmbunătăţit, acum că şi-au dat toţi seama de importanţa întâlnirilor de la şcoală, 
deci ne-am creat noi conexiuni emoţionale.  

8. Avantajele sunt legate de noutatea acestei realităţi, care, fiind o experienţă inedită, are un farmec 
aparte. Este o invitaţie de nerefuzat pentru copiii nativi digital. Ei se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, 
descoperă programe utile, totul este mai interactiv. Dezavantajele constau în lipsa apropierii fizice şi oboseala 
psihică pe care o cauzează expunerea la ecran, lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării 
eficiente, dat fiind faptul că acasă există acces la toate resursele, online și offline. 

Sunt convinsă că materialele adunate în această perioadă vor fi o mărturie peste timp pentru 
generațiile de elevi și, de ce nu, de dascăli ai școlii. Am strâns mărturii în cuvinte și imagini ale unor timpuri 
inedite. Am fost cu toții, adulți și copii, martorii unei perioade care ne-a bulversat, a stârnit confuzie, teamă, 
neîncredere. Am fost brusc rupți de activitățile cotidine și obligați să stăm departe unii de alții timp 
îndelungat. Acest fapt ne-a apăsat sufletul, ne-a schimbat prioritățile vieții. Cu siguranță, experiența trăită 
în perioada în care am fost amenințați de acest virus, acest dușman nevăzut, va genera schimbări la care 
vom asista în timp. Vor fi schimbări comportamentale, sociale, în plan educațional, economic. Le vom 
resimți și trăi cu toții.  

În concluzie, dacă învățământul ne oferă ocazia unei întâlniri online, una singură, fie că e comunicare 
în limba română sau matematică și explorarea mediului, ori chiar arte vizuale și abilități practice, și asta 
rodește, nu e în zadar, dar consider că învăţământul online este potrivit doar în situaţii excepţionle, precum 
cea din prezent. Nu cred că ar trebui folosit pe termen mai lung, pentru că e nevoie de întâlnirea faţă în faţă 
între profesor şi elev, mai ales în cazul copiilor de şcoală primară. 

 
 
 
Note bibliografice: 
1. https://scoalapenet.ro/#resurse  
2. www.elearning.ro/resurse  
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AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE MEDIULUI ON-LINE PENTRU COPII 

 
 PROF. PENTRU INV. PRIMAR SOPORAN CAMELIA 

 LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL’’ TIMIŞOARA 
 
 Viața ne arată zilnic fațete noi, ne provoacă în fel și chip, ne testează puterea de adaptare și 

capacitatea de a răspunde rapid în cele mai inedite contexte. Multe variabile, puține constante, totuși, unul 
dintre aspectele cu care ne confruntăm cu toții este pasiunea copiilor noștri pentru mediul online, insistența 
cu care cer să fie lăsați în compania gadget-ului lor preferat sau indiferența cu care resping orice argument 
din partea noastră. Un prim pas corect pe care l-am putea face ar fi alegerea unor jocuri online plăcute 
pentru copii, dar care să aibă și o componentă educațională. 

 Mediul online e extrem de apreciat de cei mici încă de la vârste fragede, iar studiile arată faptul că 
din ce în ce mai mulți copii petrec semnificativ de mult timp în fața ecranului – în medie între trei și cinci 
ore pe zi. Tradiționalele desene animate și jocurile educative care sunt proiectate pentru copiii de toate 
vârstele crează un cadru propice pentru interacțiunile online, însă prezintă și un factor alarmant de risc. 

 Printre cel mai des întâlnite astfel de riscuri aș enumera dependența față de ecran, care uneori duce 
la neglijarea unor activități cheie în dezvoltarea copilului, expunerea la conținut neadecvat plajei lor de 
vârstă (violență, conținut explicit, limbaj vulgar) dar și amenințări directe la siguranța lor fizică (așa numitul 
cyber-bullying sau mai rău, tentative de racolare). 

 De cele mai multe ori, părinții se confruntă cu probleme reale atunci când trebuie să aibă grijă de cei 
mici online. Aceste dispozitive țin copilul concentrat pe o activitate, ceea ce dă răgazul necesar părintelui 
să se ocupe de treburile de zi cu zi, iar asta uneori îl face pe părinte mai indulgent cu faptul că petrece foarte 
mult timp conectat. O bună parte din părinți nu cunosc pericolele la care se expune copilul online, deoarece 
ei și-au trăit copilăria departe de provocările care apar în online. 

 Perioada petrecută în fața ecranului, tipul de conținut consumat și posibilele interacțiuni cu străinii 
ar trebui să fie principalele aspecte pe care un părinte trebuie să le ia în calcul atunci când îi lasă pe cei mici 
în fața unui calculator sau dispozitiv mobil conectat la Internet – studii recente arată că unul din trei 
vizitatori ai site-urilor pentru adulți este minor, iar peste jumătate au necunoscuți în lista de prieteni. Rolul 
unui părinte e de curator de conținut, dar și de confident al copilului. 

 O altă metodă prin care copiii pot fi expuși la conținut nepotrivit e prin reclamele afișate pe pagină 
sau în timpul clipului video. O metodă prin care părinții ar putea păstra controlul asupra conținutului e 
crearea de liste de redare (playlisturi) în care să includă conținut pe care l-au verificat înainte. Asftel, 
următoarele filmulețe se vor reda automat într-o succesiune previzibilă și doar filmulețele pe care le-am 
verificat în prealabil vor fi redate. 

 O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde copiii descoperă 
resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. Aici 
cei mici exersează și aprofundează sub formă de jocuri interactive noțiuni predate la clasă de către 
învățătoare. 

 Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații 
venite din zona digitală. Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și 
interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. 

 În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre învățarea online și cum o afectează pe cea clasică astfel 
încât, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Zilele noastre au devenit 
treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce mai greu să avem un management al timpului bine 
definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de volumul impresionant de informaţie, un sistem 
online/digital de predare al acestuia devine din ce în ce mai atractiv, mai ales pentru cei mici. 
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 Ne dorim să putem face mai multe pentru copiii noștri pentru a ne asigura că au parte de o dezvoltare 
completă și o educație cât mai variată. Soluţia pentru toate aceste lucruri o reprezintă platformele online 
care sprijină procesul de învăţare individuală școlară şi permit copiilor să acceseze o serie de surse de 
exerciții, curiozități sau chiar jocuri educative. 

 Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre 
mulțumirea părinților. Voi enumera punctele forte generale ale abordării digitale educaționale: 

• Rapoartele părinților: urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea activităților, 
preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 

• Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de 
antrenare a Inteligenței Emoționale, și nu numai! 

• Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă 
asupra materiei repetate sau activităților intreprinse. Noi am realizat un mix ideal de mijloace audio şi 
vizuale, animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici. 

• Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul 
computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. 

• Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul își poate da seama ce greșește sau 
ce a realizat corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi 
sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

 Consider folosirea platformelor online de educație ca fiind o metodă bună pentru copiii isteți ce sunt 
puternici motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ.  

 Un studiu recent, realizat în România, a arătat faptul că 85% dintre copiii cu vârste între 5 și 16 ani 
petrec, în medie, 5 ore pe zi pe rețelele sociale. De asemenea, e cunoscut faptul că și copiii mai mici de 5 
ani folosesc device-urile „smart“, în special telefonul mobil și tableta, fiind pasionați de jocuri online, 
desene animate sau diverse clipuri amuzante pe YouTube. 

 De cele mai multe ori, părinții și profesorii se pot simți lipsiți de putere în fața noilor generații digitale 
de copii crescuți în preajma calculatoarelor și telefoanelor ”smart” pe care le-au transformat inconștient în 
extensii aproape firești ale activităților lor zilnice. Pentru că tehnologia din ultimii ani a avut o dezvoltare 
spectaculoasă, online-ul a devenit tot mai accesibil chiar și pentru copiii foarte mici. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE- GOOGLE CLASSROOM 

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALȘ, JUD. OLT 

PROFESOR SOROIU ȘTEFANIA 
 

Google Classroom este o aplicație pentru educație inclusă în pachetul G Suite for Education care a 

fost dezvoltată de către Google în colaborare cu profesorii pentru a-i ajuta să economisească timp și să își 

organizeze orele într-un mod eficient. În același timp, Google Classroom îi ajută pe profesori să comunice 

mai ușor și în timp real cu elevii, părinții și colegii lor, profesori. 

Google Classroom reprezintă Clasa Viitorului: o predare cu instrumente digitale moderne și o 

organizare eficientă pentru profesor, și, nu în ultimul rând, lecții interactive și interesante pentru elevi care 

îi ajută pe aceștia să fie mai implicați în propria învățare și să dezvolte abilități digitale utile în viitor. 

Google Classroom este o aplicație pe care o folosesc cu succes din momentul predării online datorită 

avantajelor pe care le oferă atât pentru profesori cât și pentru elevi. Motivele care m-au convins să o folosesc 

în predarea orelor de limba și literatura românăș la nivel liceal, sunt: 

• Este o aplicație sigură și gratuită, nu conține reclame și nu folosește niciodată conținutul sau 

datele elevilor sau profesorilor în scopuri publicitare. 

• Poate fi accesată cu orice navigator de Internet al unui computer (de ex. Chrome, Firefox, 

Internet Explorer, Safari) sau de pe dispozitivele mobile, deoarece Classroom este disponibilă pentru 

sistemele Android și iOS (descărcare din Google Play Store sau App Store pentru iOS). 

• Este ușor de configurat, astfel încât profesorii pot crea un curs și pot invita elevi și profesori 

colaboratori să se alăture cursului. 

• Elevii se pot alătura, cu ușurință, unui curs printr-un cod, oferind profesorului mai mult timp 

pentru a preda. 

• Se pot gestiona mai multe cursuri și reutiliza postările cu anunțurile, temele și întrebările din 

fluxurile altor cursuri. 

• Se creează șabloane și materiale de evaluare complexe, se pot crea fișiere individuale pentru 

fiecare elev, printr-un singur clic, distribuind șabloane de orice tip (documente, prezentări, foi de calcul, 

imagini etc.)și se adaugă materiale de facilitare la sarcinile de lucru, cum ar fi videoclipurile YouTube, 

chestionare cu Google Forms, fișiere de tip PDF și alte fișiere din dosarele Google Drive. Profesorii și 

elevii pot desena, pot scrie note și evidenția datele în aceste documente cu ajutorul aplicației Google 

Classroom de pe dispozitivele mobile.  
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• Se personalizează temele, adăugând opțional un subiect pentru teme pe care să îl utilizați pentru 

o filtrare eficientă și găsire rapidă, un termen de predare pentru temele elevilor pentru a putea vizualiza 

temele întârziate, temele nefinalizate și punctajul de evaluare în funcție de fiecare temă. 

• Se pregătește conținutul unui curs în avans, putând programa anunțurile, întrebările și temele 

pentru a fi postate automat în fluxul cursului, la o anumită dată și la o anumită oră. Astfel, elevii vor avea 

acces la informații doar în momentul în care au nevoie de ele și se pot organiza mai bine. 

• Se lucrează într-un mod organizat, aplicația permite să revizuiți munca elevilor incluzând sarcini, 

întrebări, note și comentarii. Puteți să vizualizați activitatea pentru un anumit curs sau pentru toate și să 

sortați ceea ce trebuie revizuit. De asemenea, profesorii pot organiza fluxul cursului prin adăugarea de 

subiecte la postări și prin filtrarea acestora după subiectele selectate. 

• Evaluarea și notarea se face rapid și ușor, elevii sunt sortați alfabetic, se vizualizează cine a 

predat tema, se pot nota și adăuga comentarii private, în plus, se poate oferi feedback pentru teme inclusiv 

din versiunea mobilă a aplicației. Google Classroom vă permite să exportați rezultatele evaluărilor într-o 

foaie de calcul sau într-un fișier de tip CSV. 

În concluzie, platforma Google Classroom, ne oferă posibilitatea să comunicăm rapid, eficient și în 

timp real cu elevii, să creăm teme, să trimitem anunțuri și să gestionăm discuții cu elevii la fiecare curs, 

aceștia interacționând între ei sau cu profesorii. 
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 ȘCOALA DE ACASĂ ȘI MEDIUL ON –LINE 

 

 PROF. INV. PRIM. ȘORTAN CLAUDIA CRINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IULIU MANIU, ,ZALAU 
 

 Școala de acasa părea până nu demult un lucru care nu prezenta importanț a pentru noi cei obișnuiti 

să mergem la școala zi de zi și să interacționam cu elevii în cadrul fiecărui act didactic.Datorită condițiilor 

speciale din aceasta perioada am fost nevoiti să ne adaptăm, foarte repede la noile nevoi ale școlarilor nostri. 

Acest lucru nu a fost usor nici pentru noi si nici pentru elevi.Pentru noi accentul cade pe selectarea acelor 

modalitati si continuturi care sa mentina atentia copilului pe tot parcursul activitatii de invatare on –line, 

dat fiind factorii perturbatori care pot aparea in mediul de acasă .Pentru elevi parcurgerea conținututrilor 

depinde de disponibilitatea pe care o au părinții în oferirea suportului tehnic . Nu trebuie să ignoram faptul 

ca mulți copii, din învățământul primar, nu dispun încă de un telefon personal sau telefon performant in 

familie, fără a mai lua în calcul un calculator, laptop sau tableta.De asemenea dacă în familie sunt mai mulți 

frati, elevi,, timpul atribuit învățării trebuie foarte bine gestionat.In aceste condiții activitatea de învățare 

trebuie să fie bazată pe o abordare interactiva, astfel încât copilul sa fie atras de parcurgerea conținuturilor 

.Exersarea este mult mai facila și incitantă dacă se organizează astfel. Jocurile on-line stârnesc interesul și 

dorința copiilor, în general, iar dacă reusim să facem transferul spre un caracter didactic atunci ne-am atins 

scopul . 

 Ca si aspect pozitiv, particularizat la nivelul clasei mele de elevi am descoperit că elevii sunt mult 

mai creativi deoarece pot să iși planifice activitatea de consolidare când doresc ei.Părinții sunt mai 

disponibili în a-i susține și parcurg cu atenție conținuturile transmise.Am descoperit că pot ține mult mai 

ușor legatura cu copiii care din motive de sănătate ar putea lipsi la un moment dat de la școala. 

 Ca aspect negativ ceea ce nu pot însa măsura exact și interveni pentru corectare, este deprinderea 

formata individual, fără sprijinul factorilor externi în rezolvarea unor sarcini .De asemenea timpul pe care 

noi îl investim in pregatirea, predarea, corectarea si evaluarea cunostintelor este cu mult mai mare decat cel 

petrecut la scoala.Alegerea timpilor diferiti in rezolvarea sarcinilor didactice de către elevi reorganizează 

automat și activitatea noastră care la rândul ei modifică activitatea întregii familii.  

 Așteptăm cu nerăbdare, atăt noi cât și elevii, să revenim la școala de dinainte .Le este dor să se 

întâlneasca, să socializeze și să se joace împreună . 
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 ȘCOALA ONLINE O ADEVĂRATĂ PROVOCARE  

 
 PROF. ȘORTAN MARIUS  

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 
 
 Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi către noile 

tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic, legislativ, economic etc. 
Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de învățământ necesită o implicare activă a tuturor 
factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi raţională a tuturor resurselor. 

 Mai întâi a fost nevoie de organizarea “cancelariei online”, ședințele de coordonare cu profesorii 
având loc pe un grup de WhatsApp sau pe platforma Zoom și Meet. Așa au fost stabilite, printre altele, 
calendarul online și modul de comunicare cu elevii, mesaje oficiale, link-uri sau resurse utile tuturor și care 
au fost retransmise ulterior la clase. Așa a putut avea loc o consultare permanentă între cadrele didactice 
pentru a îmbunătăți și monitoriza procesul de învățare. 

 Pentru ciclul primar, profesorul pentru învăţământul primar a comunicat, pe grupul de WhatsApp, 
Messenger, Zoom, Meet sau canalul prestabilit cu părinții sau cu elevii, orarul și modul de derulare a orelor. 
Ȋn ceea ce privește orarul, acesta a fost stabilit de comun acord cu părinții, în funcție și de disponibilitatea 
acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor, ţinând cont de schema orară şi planificarea calendaristică 
pe discipline. Părintele a pregătit elevul pentru acest program și a sprijinit învățătorul în organizarea 
activităților și temelor pentru acasă. Elevii au acces la Internet de pe calculator, laptop, tabletă sau telefon, 
căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. Ȋn cazurile în care elevii nu au acces la Internet, 
nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea conecta şi alte cazuri speciale, inclusiv elevii cu CES, 
s-au conceput fișe și activități speciale. La clasele primare sunt utilizate, pe lângă fişele de lucru, filmuleţe 
şi jocuri interactive care să necesite prezenţa copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului. 

 Pentru ciclul gimnazial, importantă a fost coordonarea între diriginți și ceilalți profesori. În ședințe 
online, s-au planificat activitățile care pot fi susținute online în perioada următoare. S-a stabilit programul 
de lucru săptămânal conform orarului şcolar, ţinând cont de schema orară şi planificarea calendaristică pe 
discipline, programul suferind uneori mici modificări stabilite de comun acord între cadrele didactice şi 
familia elevilor. Cadrele didactice postează, în zilele în care au ore la o anumită clasă, materiale pe care 
elevii le parcurg în ritmul lor şi sunt precizate termene până la care elevii au de realizat sarcinile de lucru. 
Astfel, ei devin responsabili pentru felul în care își organizează timpul și materialul de învățat. Cadrele 
didactice verifică răspunsurile fiecărui elev şi îi răspund cu privire la corectitudine. Este o experiență inedită 
pentru noi toți, trebuie să recunoaștem. 

 Lecțiile online se țin pe diverse aplicaţii, instrumente de interacțiune în timp real, cu video și text: 
Zoom, Skype, Discord, WhatsApp, Meet. Există și aplicații sau platforme de colaborare online care 
facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o 
evidență a acestora, care permite și feedback din partea profesorului: Google Classroom. Se lucrează și pe 
aplicații de învățare, pe care le poate crea profesorul sau pe resurse deja existente sub formă de prezentări, 
lecții, fișe, imagini și clipuri pe care profesorii le pot folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de 
lucru pentru acasă: Microsoft Powerpoint ,, Didactic.ro, Clasamea.ro, ScoalaIntuitext.ro, Youtube etc. 

 Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din partea elevilor şi 
părinţilor: 

- copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală. 
- dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi, profesori. 

- lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de telefon pentru 
depăşirea traficului de date mobile. 
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- slaba funcţionare a aplicaţiilor sau pierderea conexiunii. În unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor 
IT.  

 – nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare, faptul 
că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult singuri. 
- lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. 

- lipsa disciplinei la ore - cadrul didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei.  
 Copilul nu mai dă randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios. 
 Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă! Sperăm să trecem 

cu bine şi sănătoşi peste această perioadă solicitantă şi delicată. Oricum ar fi, am învăţat că trebuie să avem 
o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a confirmat încă o dată că este esenţial pentru 
fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi virtual, cu semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă 
importanţă sectorului educaţional online, dar să nu excludem învăţarea tradiţională. 

 Este o lecţie importantă de viaţă, care va avea ecou în viitorul şcolii şi educaţiei în România. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 
TOTUL VA FI BINE! 

COMUNICAREA ÎN MEDIUL ONLINE 
 

PROF. PENTRU ÎNV. PREȘCOLAR SOVEA RODICA 
G. P. N. PEȘTIȘORUL DE AUR ZLATNA 

 
 Comunicarea este un proces indispensabil omenirii, chiar din cele mai vechi timpuri, oamenii 

folosind diverse metode de a comunica, mesajele fiind transmise pe diferite căi pentru a putea ajunge la 
destinatar și a transmite ceea ce se dorește. Mai întâi a fost comunicarea scrisă și grafică, prin text și 
simboluri de imagistică. Totuși oamenii nu s-au rezumat doar la acest fel de comunicare, urmând apoi 
transmiterea mesajelor prin presa scrisă, proces în care trebuie să existe înțelegere și cooperare între 
interlocutori. Pentru public aceasta capătă interes și atragere, deoarece omenirea este curioasă de tot ce se 
întâmplă în jurul ei. Mai târziu au apărut televizorul și radioul, acestea având un impact foarte mare asupra 
populației dornică de a cunoaște noul și mai mult, și cu mai mult interes. A urmat apoi lumea virtuală a 
zilelor noastre care stăpânește populația și a adus cu sine o explozie uriașă a comunicării în masă, fiind era 
internetului și apărând primele pagini web. 

 Internetul a devenit în scurt timp unul din cele mai folosite mijloace de comunicare de către oameni, 
pentru că în acest fel apare oportunitatea de a combina textul, imaginea video și audio, specialiștii începând 
să creeze platforme din ce în ce mai avansate, iar comunicarea să capete o altă anvergură. Prin acest mod 
s-a dezvoltat marketingul online, o nouă formă de comunicare din mediul virtual. 

 Școala de acasă are avantaje dar și multe dezavantaje, care pun în pericol dezvoltarea armonioasă a 
copiilor. Ca și avantaje pentru activitățile ținute în mediul online putem enumera faptul că se poate învăța 
în mod independent, copiii învățând în ritmul lor, în timpul și la locul dorit de fiecare, iar părinții vor 
conștientiza complexitatea muncii cu copiii și petrec mai mult timp cu aceștia, fapt care îi va face să 
descopere mai multe lucruri despre copii. 

 Dezavantajele activităților online pot avea însă repercursiuni grave, în general asupra copiilor 
preșcolari care nu mai interacționează unii cu ceilalți. Acești copii sunt lipsiți de comunicarea din mediul 
grădiniței unde se joacă împreună și desfășoară activitățile tot împreună. Rolul educatoarelor și al 
profesorilor scade deoarece nu mai au contact direct cu copiii și atunci aceștia nu mai ascultă ce spun cadrele 
didactice, pentru că relația afectivă scade. Lipsa interacțiunii copiilor unii cu alții dar și cu cadrele didactice 
scade calitatea actului didactic de predare, pentru că nu toți copiii intră la activitățile online și atunci aceștia 
pierd multe cunoștințe pe care de fapt ar trebui să le asimileze. Părinții nu au pregătirea necesară pentru a-
i ajuta pe copiii de grădiniță să intre pe diferite platforme ca să asiste la desfășurarea activităților și atunci 
acești copii nu vor beneficia de ele, acumulând lipsuri în dezvoltarea lor. Chiar în zilele noastre nu toți 
copiii beneficiază de internet, sunt zone unde nu este semnal, dar sunt și familii nevoiașe care poate nu îți 
permit să plătească abonamente la internet sau nu au telefoane, leptopuri sau tablete necesare desfășurării 
activităților online.  

 Cu avantaje și cu dezavantaje, totuși activitățile online s-au desfășurat cât de cât rezonabil, părinții 
și copiii au fost receptivi și s-au conformat regulilor pentru ca copiii lor să aibă parte de aceste activități și 
să contribuie la dezvoltarea acestora. Copiii au fost curioși dar și simpatici în desfășurarea activităților și 
au participat cu drag implicându-se și fiind foarte curioși de tot ceea ce au de realizat din partea 
educatoarelor pentru a putea învăța toate lucrurile bune care contribuie la dezvoltarea lor.  
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ȘCOALA ONLINE 

 
 ȘAITOS ALINA-LOREDANA,  

ȘCOALA GIMNAZILĂ NR.11 ORADEA 
 ȘAITOȘ NICOLAE,  

ȘCOALA GIMNAZILĂ NR.1, VÎRCIOROG 
 
Elevii de azi sunt pasionați de tehnologie, de internet, de comunicarea virtuală, de aceea ideea 

desfășurării actului educațional în mediul online ar părea una firească, ba mai mult, dorită și preferată de 
către ei. 

Cu toate acestea, chiar ei, elevii, sunt primii care susțin că mediul școlar, cu care erau obișnuiți, le 
lipsește și că au nevoie să interacționeze atât cu colegii, cât și cu profesorii.  

Pe de altă parte, părinții care în acest moment au copii de vârstă școlară mică, se plâng de timpul pe 
care trebuie să îl acorde elevilor pentru ca aceștia să poată participa la activitățile zilnice, atât în 
comunicarea directă cu cadrul didactic, cât și în realizarea temelor. Acum îți dau seama mai mult decât 
oricând de rolul pe care îl are pentru copil învățătorul, pregătirea de specialitate a acestuia, explicațiile și 
abordarea în conformitate cu vârsta și nevoile fiecăruia. Conștientizează că dorința de a-și ajuta copilul și 
dedicația nu sunt suficiente. Aceasta în cazul acelor părinți care, într-adevăr, în această perioadă încearcă 
să suplinească dascălul, dându-și tot interesul pentru „progresul” copilului lor: lecții explicate, teme 
rezolvate precum și încărcarea acestora în mediul online. 

Pentru cadrele didactice, mutarea activității didactice în mediul online a fost la început benevolă. 
Imediat după suspendarea cursurilor, cei mai dedicați dintre noi am căutat modalități de a menține legătura 
întreruptă așa brusc cu elevii. Și, am comunicat pe grupurile de whatsapp ale clasei, am descoperit diferite 
platforme, am făcut, asemeni lui Făt/Frumos, într-un timp scurt pași importanți în această direcție, ceea ce 
i-a ajutat mult când, după revenirea din vacanța de primăvara, cursurile au devenit obligatorii. Despre 
această „obligativitate” considerăm că se pot spune multe, atât în ceea ce-i privește pe profesori, cât și pe 
elevi. Sunt platforme care înregistrează prezența, dar, unele aplicații nu au această posibilitate. Profesori și 
elevi se implică în funcție de gradul în care conștientizează că acesta este o responsabilitate, o obligativitate, 
aceasta în condițiile în care se presupune că dispun de mijloacele tehnice necesare. Ar fi interesant de 
precizat că elevii au auzit prin mass-media că mediile le vor fi încheieate pe semestrul al doilea, chiar dacă 
nu participă la activitățile din această perioadă. Așadar, a rămas în seama profesorilor de a găsi mijloace de 
a-i atrage, fie pornind fie de la nivelul relației stabilite cu aceștia, fie prin găsirea unor metode cât mai 
atractive, care să le stârnească dorința de cunoaștere, sau bazându-se pe maturitatea acestora. 

Un alt aspect demn de a fi dezbătut este timpul acordat desfășurării unei „ore” în mediul on-line. 
Fiindcă nu au fost precizări clare în acest sens, asistăm la „ore” desfășurate în 10-15 minute, dar și la 
profesori care abuzează de timpul elevilor. Atunci când nu se lucrează după un orar clar stabilit sau când 
acesta nu este respectat, munca este îngreunată, mai ales că, deși școala este înscrisă pe Microsoft Teams, 
elevii/profesorii lucrază pe platforme/aplicații diverse. Observăm cu ușurință că am trecut de la a le interzice 
copiilor să stea prea mult în fața unui ecran, la a-i obliga să facă aceasta pentru a participa la ore sau pentru 
a-și rezolva tema. Pentru ca ei să fie implicați trebuie să le ascultăm și să le acceptăm sugestiile, să găsim 
împreună modalități de a limita timpul efectiv petrecut on-line, de a-i atrage, de a-i provoca și de a-i motiva 
prin recompense. Dacă elevii se simt apreciați și încurajați relația lor cu profesorul va avea doar de câștigat, 
mai ales că la această vârstă ei sunt mai creativi și sunt mai familiarizați decât noi cu mediul online. 

Așadar, trecând peste realitățile existente: lipsa unui plan coerent, absența dotărilor necesare, 
învățarea din mers a transmiterii informațiilor, desfășurarea activității didactice online prezintă și avantaje 
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precum: posibilitatea conectorii la distanță, folosirea unor multiple surse audio-video, implicarea părinților 
în viața școlară a elevilor. 

Dincolo de toate aceste aspecte, considerăm că activitatea didactică desfășurată doar sub această 
formă vreme îndelungată va duce la adâncirea decalajelor dintre mediul urban și cel rural, îi va afecta pe 
elevii care învață în medii defavorizate sau care provin din familii cu mai mulți copii. Impactul lipsei fizice 
a cadrului didactic este evident, deoarece predarea este un act empatic, nu se comunică pur și simplu 
informații, ci și sentimente, care trec mai greu prin ecranul unui monitor. Nevoia copilului de a interacționa 
social și emoțional se realizează mult mai greu prin această formă, de fapt interacțiunea reală are de suferit. 
Psihic, școala desfășurată în mediul online reprezintă doar iluzia realizării actului educațional, 
individualitatea elevului are de suferit, detalii care fac adesea diferența nu pot fi percepute, încălcându-se 
adesea principiul echității. 

Educația nu însemnă doar a transmite cunoștințe, ci a crea emoții, legături care se realizează doar cu 
sufletul, așa cum afirma vulpea din „Micul prinț” de Antoine de Saint-Exupery „limpede nu vezi decât cu 
inima. Miezul lucrurilor nu poate fi văzut cu ochii”. Dar oare ne permite mediul online aceasta? Întrebarea 
rămâne retorică deoarece: „A te judeca pe tine însuți este mult mai greu decât a-i judeca pe alții. Dacă 
ajungi să te judeci cum trebuie, înseamnă că ești într-adevăr un om înțelept”. (Anatole France) Lăsăm timpul 
să decidă dacă judecata noastră a fost cea corectă. 
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 ȘCOALA ALTFEL – ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. SAMARTEAN MARIA LILIANA 

GRĂDINIȚA CU PN JELNA / ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE JOS 
JUDEȚUL: BISTRIȚA NĂSĂUD 

 
 Şcoala românească din ultimii ani începe să fie ,,altfel’’ decât era acum zece ani. Activitatea din 

ciclul preșcolar influenţează decisiv dezvoltarea personalităţii copilului. De altfel, şcoala primară reprezintă 
partea cea mai stabilă a învăţământului românesc, cea mai vache sub raport istoric, bine verificată în practic, 
dar şi deschisă spre inovare. 

 Învăţământul preșcolar se va ocupa în viitor nu numai de învăţarea mai eficientă a informaţiilor şi 
dezvoltarea capacităţilor intelectuale ci şi de interiorizarea unor valori atitudinal-comportamentale. În acest 
sens a fost implementată din acest an şcolar ,,Întâlnirea de dimineaţă’’. Scopul programului ,,Crearea 
claselor responsabile’’ îl constituie dezvoltarea valorilor emoţionale şi sociale, atitudini şi valori care 
promovează comportamentul responsabil şi tolerant în rândul copiilor din şcoala primară, în rândul cadrelor 
didactice şi a părinţilor. La ,,Întâlnirea de dimineaţă’’ clasa devine o mică comunitate în care fiecare este 
liber să-şi spună părerea şi fiecare e liber să-l respecte pe celălalt. În cadrul acestei comunităţi se dezvoltă 
elevilor abilităţile de cunoaştere, de comunicare, ascultare, cooperare, de autocontrol şi reacţii responsabile. 
Dar comunităţile noi şi vibrante nu se nasc imediat. E nevoie de timp efort şi dedicaţie. Pentru ca aceste 
clase să fie comunităţi puternice, trebuie să muncim mult pentru a le construi. Se spune adesea că 
,,Învăţătorul este un ghid al copilăriei’’. Altfel spus, învăţătorul trebuie să-şi asume rolul de coordonator al 
,,Întâlnirii de dimineaţă'’, cel care face ca lucrurile să vină de la sine şi astfel activitatea devine interactivă 
şi plină de viaţă. Rolul învăţătorului este de a încuraja iniţiativa, de a crea feed-back pozitiv, de a facilita 
comunicarea între elevi, de a asista şi de a adresa cuvinte de apreciere copiilor. Momentul ,,împărtăşirii’’, 
cel mai important aspect al IDD, îi ajută pe copii să se obişnuiască cu postura în care atenţia celor din jur 
este concentrată asupra lor. Elevii învaţă în aceeaşi măsură respectul de sine şi faţă de alţii. Barierele 
psihologice sunt depăşite. 

 Comunităţile solide şi sănătoase, clasele responsabile, recunosc rolul important al fiecărui individ ca 
membru cu drepturi şi responsabilităţi egale cu ceilalţi membri. Învăţătorii trebuie să-i ajute pe elevii lor să 
aibă un sentiment al apartenenţei, identităţii şi valorii de sine. Să nu uităm nici o clipă că întotdeauna 
,,primim ceea ce dăm’’. 

 Privit în ansamblu, sub toate aspectele sale, învăţământul românesc evoluează spre un învăţământ 
modern, de tip european, cu o largă deschidere spre valorile democraţiei având în centrul atenţiei ,,elevul şi 
nevoile sale’’. 

 ,,Nu există nici muncă, nici limbaj, nici cultură fără educaţie; ceea ce distinge omul de animal este 
aşa cum spunea I. Cant tocmai faptul că omul nu poate deveni om decât prin educaţie’’. Aşadar putem 
afirma că nu există nici dezvoltare, nici societate fără educaţie. Dezvoltarea se realizează prin educaţie şi 
pe baza produselor ei. Calitatea educaţiei, pe termen lung, condiţionează progresul temeinic al oricărei 
societăţi.  

 Educaţia trebuie să devină cea mai importantă şi cea mai rentabilă investiţie pentru viitorul 
ţării. Ea trece prin mintea şi sufletul celor care o proiectează şi o realizează zilnic în şcoala de azi şi 
în şcoala de mâine - educatorii. 

 În contextul reformei educaţiei contemporane problema fundamentală o constituie calitatea 
personalului didactic. ,,Dreptul de a fi inteligent şi datoria de a fi înţelept’’ trebuie să facă mai mult ca 
oricând obiectul unor procese formative unitare şi echilibrate. 
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Este tot mai mult acreditată ideea că formare continuă a personalului didactic activ devine 
fundamentală pentru viitorul şcolii româneşti. ,,Problema cheie a învăţământului contemporan este 
formarea/perfecţionarea personalului didactic’’ ( Piaget). 

 Rolul educatoruluii în şcoala viitorului trebuie să crească considerabil atât în interiorul sistemului de 
învăţământ, cât şi în societate, în ansamblu. Pedagogul român Simion Mehedinţi aprecia că ,, atât preţuieşte 
şcoala, cât preţuieşte învăţătorul’’. Mai mult chiar, Nicolae Iorga spunea că ,,aşa cum este învăţătorul, este 
şi poporul’’.Acestor mucenici ai neamului le datorăm toată gratitudinea şi trebuie să formăm astfel 
personalitatea copiilor încât să ne ridicăm la nivelul elogioaselor cuvinte pe care ni le-au adus. Vârsta 
copilăriei de aur şi a micii şcolarităţi sunt ale maximei receptivităţi şi plasticităţi, ale curiozităţii şi 
deschiderii spre formare a unor trăsături de personalitate cu puternică înrâurire asupra întregii lor evoluţii. 
Acestea sunt avantajele pe care le oferă ,,aluatul’’ pe care trebuie să-l modeleze învăţătorul. Folosindu-se 
de ele, de competenţele sale de specialitate şi punând puţină dragoste în munca sa, învăţătorul poate avea o 
însemnătate cu totul deosebită atât în societatea de azi, cât şi în cea de mâine.  

 Atât în activitatea de proiectare a programelor şi manualelor, cât şi în cea de proiectare a proceselor 
didactice, educatorii trebuie să-şi prezinte cu claritate opţiunile. În acest mod pot fi înlăturate unele 
disfuncţionalităţi şi efecte negative în activitatea instructiv-educativă cum ar fi: supraîncărcarea, 
minimalizarea valorilor şi conceptelor fundamentale, estomparea caracterului formativ-educativ, 
caracterul unilateral al comunicării, neactivizarea autentică a elevilor, ruptura între finalităţi şi obiective 
operaţionale. 

 În şcoala de azi, ca şi în şcoala de mâine ,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, 
educatorul trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’. 
( Constantin Narly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 Elisabeta Georgescu - ,,Optimizarea formării cadrelor didactice – obiectiv şi condiţie a reformei 
învăţământului’’, revista ,,Învăţământul primar’’ nr.1 –2 / 1996 

 Neluţa Vereş, Sânziana Cristea - ,,Corelaţia dintre motivaţia cadrului didactic ca manager al clasei 
de elevi şi stimularea învăţării’’, revista ,,Şcoala sătmăreană’’ nr. 1 – 2 / 2004 

 Curs ,,Crearea claselor responsabile’’ - 2004 

 

1169



 
21ST CENTURY TEACHERS AND LEARNERS: A PERSPECTIVE 

 
 PROF. SAMSON OANA NICOLETA 

 SCOALA GIMNAZIALA ”M. C. EPUREANU” BARLAD 
  

 21st Century Classrooms 
Traditionally, teaching process is often assumed to happen only at the individual level and only in 

classroom. That is, individual teachers perform teaching and individual students receive teacher’s 
instruction and learn. As we move further into the new millennium, it becomes clear that the 21st Century 
classroom is fully equipped with the tools and materials and is more likely to achieve success than is a 
poorly resourced one.  

The classroom environment will be such in which… 
 The students are learning by doing.  
 Students no longer study each subject in isolation. Instead, they work on interdisciplinary. 
 Textbooks are no longer the major source of information. Students use multiple sources, including 

technology, to find and gather the information they need. They might keep journals, interview experts, 
explore the Internet, or use computer software programs to apply what they have learned or to find 
information.  

 Teachers assess student instructional needs and learning styles and then draw on a variety of 
instructional and learning methods to meet the needs of all the students in the classroom. 

 The emphasis in this classroom is on creating lifelong learners.  
 Teachers use a variety of performance-based assessments to evaluate student learning. They use 

student projects; presentations etc. to determine students’ achievement and their individual needs. 
The goal of the 21st Century classroom is to prepare students to become productive members of the 

society.  
 21st Century Teachers 
Changes in the demand for skills have profound implications for the competencies which teachers 

themselves need to acquire to effectively teach 21st century skills to their students. A generation ago, when 
teachers could reasonably expect that what they taught would last for a lifetime, teaching a fixed syllabus 
of content was at the center of education in most countries. Today, where individuals can access content on 
search engines, where routine rule based knowledge is being digitized or outsourced, and where jobs are 
changing rapidly, teachers need to enable people to become lifelong learners, to manage non-rule-based 
complex ways of thinking and complex ways of working that computers cannot take over easily. Teachers 
are often required to take up expanded roles and responsibilities including curriculum developer, new 
teacher mentor, staff development facilitator, action researcher, pre-service teacher educator, team leader, 
member of management board and etc. (Boles & Troven, 1996; Fessler & Ungaretti, 1994; Murphy, 1995).  

 It is no longer acceptable to teach only from a textbook. There is simply too much new information, 
too many new strategies, and new learning available to us to ignore the implications it may have for students 
in our classes. 

 They need a rich repertoire of teaching strategies, the ability to combine approaches, and the 
knowledge of how and when to use certain methods and strategies. The strategies used should include 
direct, whole-group teaching, guided discovery, group work, and the facilitation of self-study and individual 
discovery.  

 They should also include personalized feedback. 
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 Teachers' understanding how learning happens and caring individual students’ motivations, 
emotions and lives outside the classroom, in particular. 

 Teachers need to acquire strong skills in technology and the use of technology as an effective 
teaching tool. 

 Teachers need to reflect on their practices in order to learn from their experience. 
 His materials must be highly engaging and effective. 
 The teacher helps students become independent, creative, and critical thinkers by providing 

experiences that develop his/her students’ independent, critical and creative thinking and problem solving 
skills.  

 We need teachers who have agility and adaptability, effective oral and written communication.  
 It is their responsibility to handle children with special needs effectively in classroom as well as 

outside the classroom.  
 The 21st Century Learner 
People learn. Learning is fundamental to human beings. It is the specialization that we use to become 

fully human (Fischer & Immordino-Yang, 2008, p.xvii). The problem of keeping knowledge alive, of 
preventing it from becoming inert…is the central problem of all education. (Whitehead, 1967, p. 5). But 
the nature of learning has changed from time to time.  

There is little doubt that the 21st century learner is fundamentally different from the learner of 
yesterday. The 21st Century Learner has many educational traits that older educators may not be familiar 
or comfortable with. These traits include gravitating toward group activities, busy with extracurricular 
activities, identifying with their parents’ values and feeling close to them, respecting social conventions 
and institutions, being fascinated with new technologies, and being comfortable with racial and ethnic 
diversity. Today’s learners are also digitally literate, mobile, always on, experiential and social. To them 
computers aren’t technologies—they are just part of their life experience background Students today are 
partly shaped by their environment, which is media rich, immediate, fast, engaging, dynamic and instant. 
It is electronic and digital, a communication medium implying instant gratification.Most importantly, 
students are learning “how to keep learning continually throughout their lives.” 

Conclusion 
If students are to be productive members of the 21st Century, they must move beyond the skills of 

the 20th Century and master those of the 21st Century. Teachers are entrusted with mastering these skills 
as well and with modeling these skills in the classroom. The characteristics of the 21st Century classroom 
will be very different from those of in the classrooms of the past because the focus is on producing students 
who are highly productive, effective communicators, inventive thinkers, and masters of technology. As the 
world changes, the expectations placed upon education shift to meet these changes.  
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COMPETENȚE DIGITALE ȘI TRECEREA LA SISTEMUL ONLINE DE 

PREDARE-INVAȚARE 
 

SANDA MIHAELA-LARISA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV 

 
Pandemia de COVID-19 a declanșat în primul rând o criză medicală. Mare parte din țările europene 

au decis să închidă temporar școlile și universitățile. Criza cristalizează dilema cu care se confruntă factorii 
de decizie politică între închiderea școlilor (cu scopul de a reduc e contactul social) și păstrarea acestora 
deschise (pentru a permite continuarea educației, profesorii să meargă la serviciu și economia să își continue 
cursul normal). Decizia de a închide școlile pe termen nedeterminat, a constituit pentru multe familii din 
întreaga Europa, o serie de provocări: orele pe calculator nu au doar un puternic impact asupra 
productivității părinților ce lucrează și ei de acasă, dar și pentru viața socială a copiilor și pentru eficiența 
acestora în ceea ce privește asimilarea de cunoștințe. Activitățile școlare s-au mutat în mediul virtual, 
ajungând pe un teren netestat și fără a avea rezultate înainte. Evaluările elevilor și ale studenților se fac de 
asemenea în mediul virtual, fiind însoțite de o mulțime de încercări, greșeli și incertitudini pentru toți 
utilizatorii. Multe evaluări au fost însă anulate, din cauza imposibilității de a se desfășura într-un mediu ce 
nu permite interacțiunea directă profesor-elev. Cu toate acestea, măsurile luate pentru sistemul educațional 
european, în contextul pandemiei de COVID-19 nu reprezintă doar un impediment pe termen scurt, cât și 
o consecință pe termen lung cauzată de diferențele dintre generații.  

A merge la școală este cel mai bun instrument de politică publică disponibil pentru a spori 
competențele elevilor. În timp ce activitățile școlare pot fi distractive și pot spori competențele sociale și 
sensibilizarea socială, dar din punct de vedere economic, școala joaca un rol important în dezvoltarea 
capacității intelectuale a elevilor și sporesc abilitățile acestora. Chiar și absența pentru o perioada relativ 
scurtă din mediul academic va avea consecințe asupra dezvoltării continue ale abilitaților elevilor.  

În contextul închiderii școlilor din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educației a emis în 
data de 21.04.2020 ordinul nr. 4135 / 21.04.202020. Activitățile didactice s-au desfășurat în funcție de 
bunăvoința profesorilor, ad-hoc, fiind condiționate de accesul la resurse proprii (al cadrelor didactice și ale 
familiilor elevilor) precum laptop/tabletă/telefon mobil, o conexiune la internet și de nivelul competențelor 
digitale deținute de aceștia (nu au existat decizii unitare nici la nivelul școlilor în absența unei infrastructuri 
digitale care să poată̆ fi folosite).  

În aceeași școală unele cadre didactice au derulat activități educaționale online, altele s-au limitat la 
transmiterea de mesaje prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Nivelul competențelor de tehnologia 
informației ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar nu poate fi evaluat, în condițiile în care 
doar 4% din totalul cursurilor de formare organizate de Casele Corpului Didactic în perioada 2013-2018 au 
vizat dezvoltarea competențelor digitale/utilizarea TIC în procesul de predare- învățare-evaluare.  

Raportul care viza identificarea nevoilor de formare pentru cadrele didactice nota faptul că doar 10% 
din acestea au declarat că ultimul curs la care au participat a avut tematica competentei TIC/digitale în 
procesul de predare - învățare - evaluare . Cu toate acestea, experții în educație intervievați în cadrul 
proiectului CRED discutau despre nevoia cadrelor didactice de a-și îmbunătăți competențele digitale și 
utilizarea noilor tehnologii, iar reprezentanții Caselor Corpului Didactic apreciau la rândul lor că există 
nevoia dezvoltării de competențe digitale. Participarea elevilor la activitățile educaționale online, în această 
perioadă, a depins de accesul acestora la infrastructura casnică și dotarea gospodăriilor cu conexiune la 
internet, cu laptop / computer personal / imprimantă (sau telefon mobil sau tabletă), precum și de sprijinul 
pe care părinții l-au putut oferi propriilor copii în accesarea lecțiilor și a resurselor de învățare oferite de 
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cadrele didactice. Atât cadrele didactice cât și elevii, reclamau faptul că utilizarea noilor tehnologii prezintă 
dificultăți semnificative. Atât elevii cât și cadrele didactice declarau că nu sunt obișnuiți cu utilizarea 
acestor instrumente în procesul de predare / învățare. Majoritatea elevilor și a cadrelor didactice recunoșteau 
faptul că nu dețin competențe digitale îndeajuns de dezvoltate pentru a putea utiliza instrumentele de 
învățare online, sau pentru a le putea proiecta și face îndeajuns de atractive pentru elevi.  

Resursele pe care cadrele didactice le-au accesat au fost: propria experiență anterioară în utilizarea 
instrumentelor de învățare online. Experiența personală este urmată, în ordine descrescătoare a importanței 
de diverse tutoriale găsite online, grupurile de suport colegial precum grupuri ale profesorilor de pe 
Facebook, programele de formare în domeniul TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) 
desfășurate prin CCD (Casa Corpului Didactic), portalul deschis de Ministerul Educației pe 
digital.educred.ro, ideile de activități cu suport digital de pe digitaledu.ro, atelierele CRED (Curriculum 
Relevant, Educație Deschisă) desfășurate prin videoconferință. 

Majoritatea absolută a profesorilor apreciază că elevii au dificultăți în privința trecerii la învățarea de 
acasă̆ mediată de resurse online. Cadrele didactice considera că elevii care au în general note slabe la scoală̆ 
se descurcă cu dificultate în contextul trecerii la învățarea online, comparativ cu cei care aveau note medii 
mai mari.  

Principalele obstacole pe care elevii le întâmpină în noul context sunt legate de resursele tehnice 
necesare: lipsa unui computer/tabletă/telefon mobil, lipsa competențelor digitale, inclusiv de a utiliza 
instrumente specifice învățării online, lipsa de acces la internet, imposibilitatea de a avea un program 
structurat de lucru mediat de resurse digitale.  

În această perioadă, de dinaintea vacanței de Paști, organizarea ad-hoc a educației la distanță a 
presupus utilizarea aplicațiilor de transmitere a mesajelor scrise sau a imaginilor (de exemplu: WhatsApp), 
convorbiri telefonice directe între cadrele didactice și elevi, diferite site-uri cu conținut educațional și, abia 
pe ultimele locuri, platformele care permit organizarea conținutului educațional într-un format dedicat 
acestui mod de interacțiuni în procesul educațional (Moodle, Google Classroom, etc.) sau platformele care 
permit conferințe video cu un număr ridicat de utilizatori (Webex sau Zoom).  

Educația în pandemie, presupune o concentrare de eforturi, care sa păstreze proaspătă dispoziția de 
învățare a tuturor, antrenarea minților pe temele fundamentale ale unui domeniu și păstrarea comunicării. 
Practicile de predare eficienta valabile în interacțiunile fata în fata, trebuie păstrate și online. Un cadru 
didactic bine pregătit este bun indiferent de modalitățile prin care își transmite ideile. Școala de acasă nu 
înseamnă doar platforme digitale, fascinante prin performantele tehnice, la fel de importante sunt și 
activitățile de învățare gestionate telefonic, care ajung tipărite la elevii, studenții fără acces la Internet. 

Principalele cinci motive pentru care internetul era folosit în anul 2019 în România erau: participarea 
pe rețele de socializare, apelarea audio-video, primirea și trimiterea e-mailuri, citirea știrilor, ziarelor și 
revistelor și socializare pe chat . Pornind de la studiul PISA, în contextul pandemiei de SARS - CoV - 2, 
trei dimensiuni sunt importante în analiza cadrului în care se face trecerea la procesul de învățare online: 
accesul la internet, decalajul de utilizare al instrumentelor digitale între elevi, decalajul digital între școli 
care se referă la capacitatea acestora de sprijini învățarea în context digitalizat. Statutul socio-economic al 
elevilor se asociază̆ negativ cu fiecare dintre aceste dimensiuni, astfel, elevii dezavantajați au acces limitat 
la internet, au competențe de utilizare reduse și învață̆ în școli cu resurse digitale mai puține.  

Reluarea activităților educaționale clasice în unitățile școlare din România presupune, indiferent de 
momentul acesteia, existența unor condiții sanitare elementare. Accesul la apă curentă, săpun, canalizare, 
existența serviciilor de salubrizare adecvate, existența unor grupuri sanitare interioare clădirii, cu evacuare 
a dejecțiilor cel puțin într-o fosă septică, ar trebui să devină o normă minimă care să asigure igiena zilnică 
pentru elevi și cadrele didactice ale școlii. 
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ŞCOALA ONLINE-SCOALA DE ACASA 

 

 SANDOR IBOLYA, PROFESOARA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
 

Odată cu debutul acestei perioade de pandemie, ne-au copleşit pe toţi, elevi şi profesori, noţiuni ca 

facebook messenger, whatsapp, on-line, webinar, meet, pe care deşi le cunoşteam până acum, nu le-am 

folosit în felul acesta. Fiecare a încercat să ţină legătura cu elevii aşa cum a putut, cum s-a priceput şi cum 

a avut posibilitate. Elevii, la rândul lor, au răspuns cum au putut, pe email sau pe Google Classroom.  

 

Bineînţeles că nimic nu înlocuieşte orele faţă în faţă, dar trebuia să ne descurcăm cum am putut. 

 

Eu personal nu am fost prietenă bună cu tehnologia, dar am primit ajutor de la proprii mei copii, de 

la elevi şi, surprinzător, chiar de la colegi mai vârstnici. 

 

Din păcate, mulţi dintre elevii mei nu s-au putut alătura acestei învăţări online, pentru că nu au avut 

smartphone, laptop sau tabletă, sau conexiune la internet. Lor le-am trimis materiale printate prin 

mediatorul şcolar, ca să ţină totuşi pasul cu învăţatul. 

 

Personal am luat parte la mai multe cursuri online, la unele dintre ele chiar am dat şi examenul online. 

Nu este imposibil să te obişnuieşti, dar e nevoie de răbdare şi de perseverenţă. Şi de puţină încurajare, aş 

mai adăuga. 

 

Dacă va mai fi nevoie de folosirea acestor mijloace de tehnologie, cred că ar fi bine ca o săptămână-

două să ne întâlnim şi fizic cu elevii, să le arătăm cu se intră în classroom, cum se ataşează o temă, ca apoi 

să poată facă şi ei acest lucru. 
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POVEȘTILE ȘI ȘCOALA ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR SANDOR LILIANA ELENA 

LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU, CLUJ-NAPOCA 
 
„Fericirea poate fi găsită şi în cele mai negre timpuri. Trebuie doar să îţi aminteşti să aprinzi 

lumina”. („Harry Potter”, J.K. Rowling) 
 
 A spune povestea potrivită la timpul potrivit poate ajuta copiii să se confrunte cu încercările prin care 

trec, îi poate determina să își schimbe modul de a percepe lucrurile și chiar comportamentul. Perioada 
aceasta a pandemiei a fost o încercare prin care încă trecem cu toții, adulți și copii. La fel, mutarea școlii în 
spațiul virtual a constituit o altă încercare. 

 Comunicarea în timp real, deși facilitată de platforme, a fost percepută ca fiind oarecum artificială, 
dublată de șoaptele părinților sau bunicilor care stăteau în spatele copiilor de clasa pregătitoare. E adevărat 
că rolul părintelui ca partener al școlii a crescut considerabil, mai ales că el trebuie să gestioneze procesul 
de acasă, în mod special la școlarii mici. Cu toate acestea, am considerat că noua formulă de școală are de 
suferit, printre altele, pe latura relației profesor-elev, relație nesudată încă după cinci luni de școală, puse 
cap la cap, față în față, la clasa pregătitoare. De asemenea, a ieșit la iveală o altă limită a acestui învățământ 
la distanță, și anume faptul că poți construi mai greu atitudini, valori, comportamente, iar dezvoltarea 
personală a fost văduvită în acest context. 

 Soluția mea pentru a contracara aceste neajunsuri a fost, ca, la începutul fiecărei sesiuni online, să 
vin cu câte o poveste/carte, frumos ilustrată, bine scrisă și cu “miez”, pe care să o prezint timp de 5-10 
minute, apoi împreună cu elevii, alte 5-10 minute, să extragem învățăminte, să ne alegem personajul 
preferat, să argumentăm alegerea, să răspundem la întrebări, să ne punem întrebări, să găsim alt final și 
bineînțeles să legăm acțiunea/personajele de conținutul nou de predat. Am creat zilnic un ritual muzical de 
a intra în starea de poveste, de a încuraja audiența (copii, părinți, bunici, frați mai mici) de a asculta în 
liniște încă din primul moment. Ritualul acesta ne ajuta să trecem puntea de la agitația zilnică, la lecția 
online, prin tărâmul poveștii. Uneori foloseam recuzită - o pălărie magică, o figurină origami ca personaj - 
apoi urma prezentarea. Atât recuzita, cât și prezentarea propriu-zisă aveau rolul de a alimenta curiozitatea, 
de a-i face pe copii să se concentreze și să asculte, de a adăuga o dimensiune artistică, prin calitatea 
ilustrațiilor, de exemplu. Rând pe rând, am învățat cum să ne alegem prietenii din cartea Vrei să fii prietenul 
meu, de Eric Carle, cum să găsim soluții ingenioase și salvatoare, chiar când situația e dificilă, din Surpriza 
grădinarului, de Carla Balzaretti, cum să acceptăm că suntem diferiți din Băiețelul cu aripă de fluture, de 
Ioana Chicet-Macoveiciuc și din Clubul Alb și Negru, de Alice Hemming, cum să avem curajul de a ne 
schimba în bine din Povestea unei colivii și Povestea unei micuțe căprioare, de Rodoula Pappa și Célia 
Chauffrey, cum să prindem dragoste de citit și de cărți din Biblioteca ursului, de Alison Edgson, cum să ne 
facem acceptați prin calitățile noastre din Balul florilor, de Sigrid Laube, cum să ocrotim natura din 
Aventurile râmei Oli la Zoo, de Olga Gudynn, cum să apreciem ce fac cei din jur pentru noi din Un cadou 
pentru Lea, de Quentin Greban, cum să avem răbdare din povestea Tofinel și sămânța misterioasă. de 
Giulianno Ferri. Lista ar putea continua. 

Poveștile, unele cu umor, altele serioase, au atins diverse laturi de comportament negative: furie, 
enervare, agitație, nerăbdare, lăcomie, respingere, șicanare, lipsă de cooperare, dar au prezentat și trăsături 
pozitive: curaj, înţelepciune, stăpânire de sine, responsabilitate, prietenie, răbdare, acceptarea celorlați ca 
fiind diferiți. Literatura pentru copii atât românească, cât și universală, constituie o sursă majoră de povești 
care pun în lumină comportamente antitetice între personaje, ne oferă prin exemple consecinţele neascultării 
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sau ascultării, hărniciei sau lenei, cinstei sau vicleșugului, răbdării sau nerăbdării.  
Ascultând povești, copiii trec prin stări diferite, de la teama că personajul pozitiv poate păți ceva rău, 

la bucuria că totul a luat o întorsătură fericită. Poveştile îi ajută pe copii să învețe să ia decizii potrivite, să 
realizeze diferenţa dintre bine şi rău, să îşi exprime propriile sentimente şi emoţii într-o manieră potrivită, 
să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii și reziliența, să-şi canalizeze atenţia către aspecte pozitive ale 
vieţii, Poveștile nu sunt o pastilă magică care să-i facă pe copii să treacă peste toate dificultățile, dar pot 
constitui o alternativă la cicăleală sau ceartă. Câteodată, ceva magic se întâmplă și povestea poate face 
diferența, așa cum a făcut-o, zic eu, în școala din pandemie. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROFESOR ÎNV. PRIMAR SÁNDOR RÉKA ESZTER,  

ȘCOALA GIMNAZIALA „KOS KAROLY”, GHEORGHENI 
 
Lumea se schimbă, trebuie să ne acomodăm și noi cu noutățile abordate, apărute, ceea ce înseamnă 

în această situație neobișnuită predarea-învățarea online. În Australia, la începutul anilor 70, a existat deja 
predarea online, cu ajutorul magnetofoanelor, care funcționau și reprezintau technologia modernă de atunci. 
Profesorii îregistrau materia și elevii ascultau, la nivel universitar. 

Se spune că țara noastră este rămsă cu câțva ani în urmă de statele mai avansate economic, dar în 
acest sens au dreptate. Și predarea- învățatrea online ne-a oferit câteva surprize nașteptate, ne-a surprins 
din senin. Din cauza lipsei a metodologiei predării online toată lumea era într-o situație dificilă. 

Scopul activității pedagogice trebuie să fie evoluția individuală a fiecărui elev. De multe ori, ca 
exemplu pozitiv se referă la educația finlandeză, unde accentul se pune la cooperare, nu se pune problema 
rivalizării, nu sunt note, părinții primesc în scris evaluarea copiilor lor fără a fi public în fața altor părinți. 
Nici profesorii și nici școlile nu se concurează între ei, se gândesc în sistem. Într-o astfel se socialitate se 
presupune că nici activitățile online nu cauzează probleme, însă în țara noastră întrebarea cea mai aferentă 
este cum să recuperăm materia, care trebuie neapărat să fie predată, fără să gândească cineva la evoluția 
inteligenței emoționale ale copiilor. 

Totuși această ”școală de acasă” are multe caratereistici pozitive și negative totodată. Profesorul are 
libertatea profesională, cum rezolvă activitatea lui online cu elvevii. Însă experiența mea personală după 
predarea online este că această metodă modernă nu este efectivă pertru copii din clasele primare, nici decât 
pentru preșcolari. Din perspectiva profesorului activitățile online necesită multă răbdare și idee de editare 
în fața calculatorului, dă o experiență informatică profesională, care defapt ajută în perfecționarea lor. 

 În cadrul comunițății părinților situația este altfel, căci și pentru ei această modalitate de învățare este 
străină. Defapt sarcina copiilor în fața calculatoarelor devine sarcina lor, pentru că în lipsa părințiilor unele 
elevi nu pot să utilizeze dispozitivele digitale, nici platformele de învățare. 

Elevii erau cei mai flexibili în acesată situație din lumea digitală. Acomodau foarte repede și după 
cum povesteau, era interesantă, numai colectivitatea clasei și relația interpersonală îi lipseau. 

Între dezavantajele pot să clasific lipsa interacțiunilor personale, în școală se poate urma munca 
consistentă individuală a elevilor, evoluția lor și chiar greutățile cu care se confruntă în învățare și și 
personal în viață. Activitatea online nu ne dă posibilitatea de a rezolva direct problemele lor deși folosirea 
abundentă a dispozitivelor digitale pot ascunde penrtu copii conținuturi nepotrivite specificului vârstei lor. 

Copii, care trăiesc în medii sărace, rurale, fără posibilitatea de dispozitive digitale, fără semnal digital, 
fără acces la internet, rămân în afara procedurilor educaționale, profesorul nu are cum să rezolve aceste 
probleme. 

În cele din urmă pot să trag concluzia, că lumea nostră digitală mai are de evoluat câțiva ani ca să 
putem spune cu sinceritate că efortul nostru de a educa copii nu este un eșec total, fără rost, ceea ce se 
privește predarea de acasă, online. Poate acestă transformare educațională ne-a trezit în noi lipsele, pe care 
trebuie să perfecționăm și recuperăm. 
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 ,,ŞCOALA DE ACASĂ-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI” 

 
PROF. SANDU ADRIANA MARIANA 
GRADINIȚA CU P.P. NR.6, BRAILA 

 
Activităţi extracurriculare sunt un beneficiu pentru preșcolari. 
Copiii învață cum să planteze o floare, să pregătească un aluat, o 

prăjitură. Încă de la grupa mică, am implicat preșcolarii în activități atractive, 
pe placul lor, în care au experimentat și au învățat ceva. 

Pregătirea unor ateliere de gastronomie precum realizarea unor 
cornuri, a unui chec, au reprezentat un interes pentru copii. 

Copiii învată să mânuiască unele instrumente, se familiarizează cu 
gustul și mirosul unor alimente. Află pentru ce sunt de folosi, socializează 
între ei și vorbesc liber. Se exteriorizează mai usor, adresează întrebări 
despre experimente la vârste mai mari.  

Promovarea unui stil de viață sănătos, în care cei mici sunt învățați de 
mici să pregătească unele mâncăruri îi vor ajuta pe cei mici ca mai târziu să 
aleagă alimente sănătoase, în detrimentul celorlalte procesate.  

 
 
Pregătirea târgurilor cu vânzare de compoturi/ murături pregătite cu 

preșcolarii sunt un prilej prin care putem pune accentul pe promovarea 
produselor realizate de copii, folosind produse bio, fără aditivi.  

Participarea la activități în care copiii fac mișcare, întreceri sportive 
cu biciclete, triticlete în aer liber ajută foarte mult la dezvoltarea 
preșcolarilor. 

Încă de mici, am învățat că trebuie să ne hrănim sănătos și să optăm 
pentru sucuri naturale. Am preparat cu multă dibăcie o limonadă, fiind o 
provocare pentru noi, cei de grupă mare.Citricele conțin vitamina C și 
minerale și ne ajută să ne menținem imunitatea ridicată. 
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După ce am obsevat cu mult interes piramida alimentelor, am învățat că la baza piramidei găsim 
alimentele care pot fi consumate în cantitate mai mare (întâi fructe şi legume, apoi alimente bogate în 
carbohidraţi, lapte şi derivaţi), iar pe măsură ce urcăm, aflăm alimentele cărora trebuie să le limităm 
consumul (grăsimi, proteine, vin, bere, dulciuri). Piramida cuprinde, desigur, şi consumul de apă şi activitatea 
fizică. 

 
Îată că într-o altă zi la grădiniță ne-am hotărât să preparăm un smoothie ca să ne hidratăm, să punem 

în practică ceea ce am învățat despre rolul pe care îl au fructele în păstrarea sănătății noastre.Ele, fructele, 
constituie una dintre cele mai bune surse de vitamine si minerale. 

  
Legumele și zarzavaturile sunt o sursă foarte importantă de fibre, de vitamine (ca provitamina A sau 

vitamina C), de substanţe minerale şi de antioxidanţi care au acţiune importantă de protecţie.E ideal să 
consumăm măcar cinci porții de fructe și legume pe zi. Și, ca să urmăm sfatul medicului și doamnelor 
educatoare, am pregătit salate bogate cu multe legume, care ne ajută să creștem mari și sănătoși. 
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ZECE „LECȚII” PENTRU SISTEMUL EDUCATIV 
 CA URMARE A PANDEMIEI 

 
SANDU ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „VLAICU VODA”, BRAILA 
 
 Actuala pandemie, pentru educație, dincolo de greutățile și perturbările produse, poate fi un prilej de 

„trezire”, de aducere la realitate, de revelare, de convertire a actualei crize într-o oportunitate de a calibra 
învățământul, ca sistem și ca proces, în consens cu o serie de repere sau valori pertinente – de multe ori 
clamate, dar și de mai multe ori uitate, neglijate, pervertite. Care ar fi „lecțiile”, mai mult sau mai puțin 
explicite, din care am putea învăța, indiferent de niveluri, roluri, responsabilități, din experiența online a 
ultimelor luni de exercitare a educației? 

Supunem atenției zece coordonate, lista rămânând, desigur, deschisă: 
1. Statuarea și garantarea unei deschideri, flexibilizări sau auto-reglări a întregului sistem de 

învățământ în raport cu dinamici imprevizibile ale lumii în care trăim; un sistem de învățământ – ca 
structură, funcționalitate, resurse, competențe, exercițiu previzional etc. – trebuie să fie acomodabil, 
adaptabil, flexibil, fiind pregătit pentru orice evoluție de nivel macro/extra ce excede propria sa 
responsabilitate sau funcționalitate (cataclisme naturale, sociale, medicale etc.); un sistem de educație 
trebuie să își asume un „coeficient realist de vulnerabilitate”, să își conserve, permanent, alternative sau 
linii de menținere și exercitare a funcțiilor specifice și în cele mai neașteptate sau sumbre scenarii (sociale, 
istorice, naturale etc.); 

2. Valorificarea, integrarea și „pedagogizarea” noilor descoperiri în materie de comunicare și 
informare la nivelul practicilor formative; din perspectivă procedural-instrumentală, procesul educativ se 
cere a fi mai atent și mai „interesat” în raport implementarea noilor achiziții din câmpul tehnologiilor în 
teritoriul specific (mai ales, față de inovațiile care vizează comunicarea); orice descoperire sau instituire 
tehno-culturală, în decursul istoriei (tiparul, muzeul, radio-televiziunea, internetul etc.), a avut și implicații 
educaționale; prima întrebare care ar putea fi pusă, când apare ceva nou în acest domeniu, ar fi aceasta: în 
ce măsură putem exploata noul mijloc tehnic și din punct de vedere didactic, instructiv, formativ (desigur, 
prin adecvări subsecvente și prin „îmblânzirea” cadrajului tehnic în raport cu obiectivele, posibilităților și 
nevoile formării persoanei); 

3. Regândirea curriculumului școlar și a corespondentelor lor concrete (planuri de învățământ, 
programe, manuale, auxiliare didactice etc.) și în raport cu oportunităților de generare și transfer ale unor 
conținuturi virtuale, digitale, ce pun accentul pe activism, implicare și auto-învățare, etc.; desigur, digitalul 
poate veni cu unele constrângeri – dacă avem în vedere aspectul relațional -, dar și cu multe oportunități ce 
trebuie valorificate; pe viitor, e de așteptat ca anumite secvențe ale programelor școlare (teme sau activități 
preconizate) să fie proiectate, încă din start, în perspectiva învățării online; 

4. Racordarea secvențială, progresivă – inteligent și inspirat – a culturii oferite de școală și la cea 
disponibilizată virtual; cyber-cultura poate deveni un referențial al învățării prin integrări, valorificări și 
semnificări didactice eficiente, profitabile; spațiul virtual poate adăposti un vast material ce poate deveni 
relevant și din punct de vedere didactic, dacă este aureolat/integrat din perspectiva unor obiective de 
învățare; curriculumul școlar poate cuprinde și secvențe deschise, chiar indeterminate, ce se propagă în 
spațiul virtual (de altfel, tot mai multe structuri culturale clasice își construiesc „dubletele” lor virtuale: 
cartea digitală, muzeul virtual, conferința online, școala la distanță, universitatea deschisă etc.); 

5. Actualizarea și adaptarea eșafodajului evaluativ sau a unor componente ale acestora (testări, 
examene, concursuri etc.) și în raport cu condițiile unei situații de învățare la distanță (prin regândirea 
întregului sistem de evaluare, a procedurilor, a instrumentelor administrate, a sarcinilor/cerințelor 
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preconizate etc.); docimologia, ca subdomeniu al pedagogiei, trebuie să ia în calcul și formule sau situații 
de examinare „în absență”, „asincronice”, „la distanță”; 

6. Pregătirea profesorilor, atât în stadiul inițial dar și pe parcursul dezvoltării profesionale, trebuie să 
vizeze și formarea unor competențe de identificare și uzanță pedagogică a mediului virtual și pentru a 
valorifica, în practica didactică din școală sau extra-școală, a oportunităților sau valențelor purtate de noile 
tehnologii; am propune ca didacticele predării disciplinelor școlare să cuprindă teme/secvențe explicite 
privind predarea prin utilizarea NTIC, exerciții de transpoziții didactice dinspre clasic către online, exemple 
de interactivitate virtuală, modalități de asigurare a feed-back-ului și de evaluare online etc.; 

7. Prezervarea și afirmarea autonomiei, demnității, importanței exercitării profesiunii didactice prin 
pârghii normative, materiale, simbolice, deontologice aferente; profesiunea didactică, acoperită de 
competențe verificabile, validate ca atare, trebuie apreciată și recompensată; mulți actori (părinți, elevi, 
studenți etc.) și-au putut da seama, prin parcurgerea/depășirea acestei etape, cât de complexă și dificilă e 
prestația didactică; 

8. Responsabilizarea, susținerea și oferirea de suport material și educațional pentru actori mai puțin 
evidenți/recunoscuți în exercițiul formativ: elevi/studenți, părinți, exponenți ai comunității locale, asociații 
suportiv-implicative, entități nonguvernamentale etc.; acești factori „secunzi” pot deveni de primă linie și 
importanță, în ce privește completarea și continuarea educației, atât în condiții normale dar și speciale, de 
limită; o „școală a părinților” nu este deloc desuetă, structurile asociative pot prelua sarcini ale unor entități 
statale debusolate iar reprezentanții comunităților locale nu trebuie să se derobeze de responsabilitățile lor 
cultural-educaționale etc.; 

9. Instituirea și propagarea unui optimism educațional, mai ales în situații de criză, demonstrat prin 
principalii actori – profesori, manageri școlari, unii decidenți – care au dovedit responsabilitate, creativitate, 
implicare, dăruire, descoperire de soluții rezolutive pentru continuarea și finalizarea unor parcursuri 
educaționale, inclusiv prin examinare, validare, certificare; 

10. Garantarea și instituirea culturii competenței la toate nivelurile – de la ministrul educației, 
al inspectorului școlar, până la nivelul directorului de școală, al profesorului; încrederea este o importantă 
dimensiune ce rezolvă – managerial, practic, psihologic – multe probleme; din momentul în care un 
decident important spune astăzi una și mâine alta, lucrurile pot scăpa de sub control etc. 
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ȘCOALA DE ACASA – O PROVOCARE 

 
PROF. INV. PRIMAR SANDU LAURA GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”SFANTUL ANDREI”, BRAILA 
 
 Perioada numită ”Școala de acasă” a generat o serie de trăiri, emoții și sentimente mai mult sau mai 

puțin contradictorii și a produs schimbări majore atât pentru pofesori și elevi, cât mai ales pentru părinții 
elevilor. A presupus depășirea unui un prag bazat pe întâlnirea dintre tehnologie şi învăţare, pe gradul de 
conștientizare a faptului că mediul de acasă poate avea preponderent coordonate educative prin utilizarea 
tehnologiei și în activități educative, nu strict ca divertisment.  

Am descoperit, împreună cu elevii mei, că un telefon sau un laptop poate reprezenta o reală sursă de 
comunicare, de învățare și, în același timp, de distracție, folosind platforme ca Wordwall.net, Learningapps, 
Quick Draw, Edmodo, Zoom și multe altele, pe care le-am accesat cu succes, am parcurs împreună turoriale 
și am învățat să le utilizăm în mod constructiv și productiv. 

 Am început lucrul de acasă cu elevii mei, încă din martie, din dorința de a nu pierde legătura cu tot 
ceea ce înseamnă învățare, comunicare, relaționare, fie ea și de la distanță. După aproape două luni de 
școală online, am încercat să găsesc punctele tari și punctele slabe ale acestui stil de predare-învățare, din 
punctul meu de vedere, dar și al copiilor/părinților. 

 Gândindu-mă la punctele tari ale acestei forme de activitate școlară, primul ar putea fi relativa 
felxibilitate a programului și desfășurarea (aparent) mai comodă a etapelor lecțiilor.  

Copiii care întâmpinau dificultăți la trezirea de dimineață au fost încântați de faptul că ”orele” 
începeau mai târziu și se puteau odihni mai mult. Pentru cei care erau obișnuiți de acasă cu un program în 
care regulile și deprinderile erau deja exersate şi respectate, ele fiind deja rutine, tranziția la un „orar de 
lucru” nu a fost deloc complicată. Sunt mulţi copii care au transformat „acasă” într-o sală de clasă cu dorinţa 
de împărtăși cu fraţii, părinţii ori bunicii multe din ”cuceririle” lor tehnologice, jucăriilor, care s-au bucurat 
să demonstreze că pot face față acestor noi cerințe, chiar dacă un mare dezavantaj l-a reprezentat timpul 
petrecut în fața device-urilor și adaptarea la nou făcută ” din mers”. De aceea, am avut grijă ca zilnic să le 
propun desfășurarea unor jocuri de interior, exerciții de îndemânare, de atenție ori activități practic-
gospodărești care să îi țină departe de monitoare. 

 În săptămânile de dinaintea vacanței de Paște, nu am optat pentru predare online a unor conținuturi 
noi, a fost o perioadă în care ne-am familiarizat cu acest nou stil de lucru, am descoperit ”secretele” online-
ului, ci am aprofundat cunoștințe (echilibrând perioada de consolidare cu apelul la cât mai multe exerciţii 
de creativitate care să îi stimuleze din toate punctele de vedere), le-am transmis copiilor că sunt acolo, 
alături de ei, chiar dacă situaţia şcolară s-a schimbat, că şi în spaţiul online suntem o echipă, că putem 
comunica la fel de bine ca și în clasă, că ne putem împărtăși gândurile și sentimentele așa cum se întâmpla 
în viața școlară de zi cu zi, le-am susţinut sentimentul lor de competenţă pornind de la ceea ce ei simt că 
pot controla inclusiv prin accesarea cunoştinţelor acumulate în timp. 

 În ceea ce privește pregătirea lecției online, aceasta necesită mult mai mult timp și mult mai multă 
imaginative. Corectarea materialelor este mult mai solicitantă (mai ales a celor fotografiate/scanate după 
„scrisul de mână”). Mai mult, în această perioadă fiecare profesor a fost necesar să facă un exerciţiu de 
imaginaţie legat de ce se întâmplă în fiecare familie pornind de la peisajul relaţional pe care îl cunoştea 
dinainte, adăugând o serie de necunoscute. Iar când aceste scenarii se înmulțește cu numărul de elevi dintr-
o clasă, rezultă că e foarte greu de organizat un program de lucru online care să fie unanim acceptat. 
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 Cred că predarea online ar fi necesar să se realizeze în cunoştinţă de cauză, deoarece mulţi profesori 
nu stăpânesc îndeajuns utilizarea tehnologiei modern, nu au studii de specialitate privind impactul 
tehnologiei asupra copiilor, nu cunosc criteriile de evaluare ale acestui impact.  

Poate că distanţarea de şcoală, de pe poziţia de observator, i-a ajutat pe profesori şi părinţi să 
conştientizeze ce hău artificial se crease în ultimii ani și că este nevoie de întărirea echipei profesor – elev 
– părinte, de o mai bună comunicare și conlucrare între părțile implicate. 

Sunt copii care nu pot fi îndrumați sau sprijiniți de către părinţi în lumea online, deoarece aceștia nu 
cunosc alfabetul tehnologic şi atunci este nevoie de adaptare. Alții nu acces la testele online sau nu pot 
accesa platforma de învăţare propusă de şcoală.  

 Deducem că este imperios necesar să fie gândite activități și descoperite modalități de lucru pentru 
toate categoriile de şanse pe care un elev le are la conţinuturile de învăţare. 

 Totodată, este stringentă nevoie de formularea unor drepturi ale profesorului și ale elevului în şcoala 
online potrivit igienei mentale şi fizice. 

 În concluzie, deși dificilă, această perioadă a fost benefică tuturor părților implicate în actul educativ, 
o perioadă care ne-a făcut să realizăm că este nevoie de un permanent„update” didactic, deoarece, căutând 
formula optimă, învățăm permanent, măcar din curiozitate și accesând cât mai multe platforme avem șansa 
de a înțelege că, în situații de criză, în învățământ prioritară este empatia, avem ocazia de a fi mai „aproape” 
de universul tinerilor, de a experimenta activități ”altfel” împreună cu elevii, ne putem reevalua 
competențele specifice. Pe lângă predarea/consolidarea unor conținuturi, scopul meu, în această perioadă a 
fost de a-i orienta pe copii spre a transforma atmosferei de acasă în așa fel încât să găsească plăcerea de a 
învăța, de a participa la toate activitățile propuse și de a crea jocuri și jucării din orice au la îndemănă. 
Astfel, am avut câte o tematică fie pentru o săptămână întragă fie pentru o zi, în funcție de obiecivele 
propuse și de preferințele copiilor: Ziua prăjiturilor, Ziua costumelor haioase, Ziua școlii în pijamale, 
Săptămâna artelor, Săptămâna poveștilor și a personajelor îndrăgite etc.  

 Cu toate acestea, pentru mine a fost o experienţă interesantă, revelatoare, provocatoare, pe care cred 
că aș repeta-o, având acum rezolvate o parte din necunoscute. Iar pentru a nu pierde contactul cu elevii mei 
și cu acest stil de învățare, am decis, împreună cu părinții, organizarea Școlii de vară online, în care, timp 
de două săptămâni vom desfășura activități diverse, cu o tematică prestabilită. 
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 ȘCOALA DE ACASA VERSUS ȘCOALA TRADIȚIONALA 

- PROS AND CONS 
 

 PROF. SANDU LAURA 
 
 Cine ar fi crezut că în secolul 21 oamenii vor fi prizonieri în propriile case din cauza unei pandemii? 

Cine și-ar fi imaginat că într-un secol în care omenirea se laudă cu o tehnologie de ultimă generație în toate 
domeniile, un nou virus va îngenunchea și pe cei mai pricepuți dintre savanți, situația creată fiind demnă 
de un scenariu de film științifico-fantastic? Și totuși, iată-ne într-o astfel de situație fără precedent pe întreg 
mapamondul, moment în care omenirea se obișnuiește cu noi cuvinte cum ar fi: carantină, auto-izolare, 
amânare, frustrare și nu în ultimul rând ...școala de acasă sau școala on-line. 

 Dacă în perioada premergătoare pandemiei cursurile on-line erau o alternativă eficientă pentru cei 
care își doreau continuarea studiilor concomitent cu practicarea jobului pe care îl aveau, fiind o metodă care 
îi ajuta în mod eficient în evitarea deplasărilor către locațiile unde puteau avea acces la cursurile respective, 
evitând astfel costuri suplimentare cu cazarea și timp irosit cu deplasarea, și oferind beneficiul studiului în 
ritmul propriu fiecărui cursant, pandemia secolului 21 a făcut ca învățarea on-line să devină singura metodă 
de învățare posibilă. Astfel, adepți sau nu ai ideei de a preda sau învăța on-line, profesori și elevi s-au văzut 
puși în ipostaza de a accepta școala de acasă ca singura variantă posibilă în această conjunctură. 

 Ca orice altă situație, școala de acasă vine cu un pachet de beneficii și de limitări, sau altfel spus, cu 
avantaje și dezavantaje. În primă fază, școala de acasă în sistem on-line a stârnit bucuria elevilor, dornici 
de ceea ce credeau ei ca reprezintă o mini-vacanță de la cursurile tradiționale de zi cu zi. Cei mai mulți 
dintre elevi se gândeau cu bucurie la faptul că vor avea șansa să doarmă mai mult dimineața, că vor scăpa 
de corvoada de a trebui să-și aleagă hainele cu care să impresioneze sau care să le ofere șansa de a-și păstra 
statutul în grupul din care fac parte, că vor putea să mănânce chipsuri în timpul orelor fără să fie apostrofați, 
că vor scăpa de bullying-ul unor colegi și alte chestiuni specifice fiecărui grup de vârstă în parte. Într-
adevăr, învățarea on-line oferă toate aceste beneficii...mai ales în cazul în care este asincronă, situație în 
care cursanților nu li se cere să se logheze la o anumită oră pentru o sesiune live/ în direct, ci li se dă 
oportunitatea să acceseze materialul de curs într-o perioadă determinată de timp, beneficiind de avantajul 
de a-și realiza propriul program de studiu conform ritmului personal și dispoziției de învățare. 

 Astfel, printre beneficiile sau avantajele pe care le oferă școala de acasă sau studiul on-line, se pot 
menționa: 

 flexibilitatea, întrucât accesarea informației necesare se poate face la orice oră și din orice locație; 
 învățarea se poate realiza conform unui orar zilnic stabilit de fiecare elev în parte, adecvat ritmului 

de învățare personal; 
 prin intermediul grupului de chat, orice elev poate interacționa on-line cu orice alt cursant în 

vederea clarificării anumitor aspecte; 
 explicațiile audio și video pot fi revăzute de mai multe ori, ceea ce constituie un avantaj pentru cei 

mai mulți elevi ; 
 este eliminată presiunea de a ține pasul cu ceilalți elevi în ritmul impus de profesor. Astfel, unele 

informații pot fi asimilate în timp record datorită faptului ca sunt familiare elevului respectiv, în timp ce 
altele îl pot încetini, elevul având nevoie de timp în plus pentru procesarea corectă și de durată a 
informațiilor mai abstracte; 

 se potrivește tuturor stilurilor de învățare, studiul on-line oferind o amplă gamă de mijloace și 
strategii de învățare care să vină în sprijinul tuturor cursanților indiferent dacă aceștia sunt vizuali, auditivi 
sau chinestezici; 
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 oferă beneficiul actualizării imediate a informațiilor necesare; 
 oferă confortul de a economisi timpul și banii necesari deplasării spre o anumită locație de curs, 

precum și posibilitatea de a participa la curs într-o ținută lejeră; 
 reprezintă contextul perfect pentru elevii introvertiți căror le dă șansa de a elimina anxietatea 

socială, oferindu-le astfel un mediu de învățare mai confortabil în care se pot simți mai în siguranță; 
 reprezintă oportunitatea perfectă de a acumula și abilități de viață, de a se forma ca persoane 

responsabile, organizate, capabile să-și gestioneze timpul eficient și să-și păstreze motivația necesară 
îndeplinirii unui obiectiv; 

 În ceea ce privește dezavantajele, sau limitele pe care învățarea on-line le are, primul și cel mai 
important este fără nici o îndoială lipsa de interacțiune umană, atât de necesară celor mai mulți dintre noi, 
dar mai ales copiilor și adolescenților care se află la vârsta marcată de o nevoie acută de a se simți conectați 
cu cei de seama lor, de a aparține unui grup și de a fi acceptați, de a-și identifica valorile, de a a-și găsi țelul, 
de a se distra și a-și petrece timpul cu prietenii, lucruri pe care doar învățarea întru-un mediu tradițional – 
cel al sălii de clasă- le poate oferi. În plus, doar într-un grup o persoană se poate dezvolta adecvat. La școală 
elevii învață cum să-și facă prieteni, cum să aibă răbdare, cum să-și gestioneze sentimentul de dezamăgire 
și, mai ales, cum să fie competitivi. Competiția între elevi reprezintă un stimulent care, folosit adecvat, este 
cel mai adesea benefic activității de învățare. 

 Mai mult decât atât,  
cursurile on-line nu pot oferi unui număr mare de elevi posibilitatea de a se angaja într-o 

discuție/polemică imediată referitoare la un anumit subiect; 
învățarea on-line este extrem de dificilă în cazul materiilor care implică și parte practică, aplicativă; 
autenticitatea efortului depus în procesul de învățare de către un elev nu poate fi întotdeauna 

verificată deoarece oricine altcineva ar fi putut realiza o anumită lucrare sau chiar teza finală, în locul 
respectivului elev; 

studiul on-line este impersonal, ceea ce face ca cei mai mulți elevi să găsească dificilă încercarea 
de a-și exprima nelămuririle sau opiniile în mediul virtual, în fața unor oameni -profesori sau colegi-cu care 
nu au avut șansa să interacționeze și în mediul real; 

necesită o auto-disciplină de fier, elevul trebuind să fie 100% auto-motivat pentru a duce la bun 
sfârșit un curs on-line asincron. Învățarea tradițională are avantajul de a putea depista cu ușurință atât 
progresul cât și stagnarea sau chiar regresul în procesul de învățare, având astfel posibilitatea de a regla 
activitatea elevului înainte ca acesta să devină total demotivat și să abandoneze. Lipsa de feedback imediat 
și constant care este o caracteristică a învățării on-line duce cel mai adesea la abandon; 

chiar dacă reprezintă mediul propice de învățare pentru cei care sunt introvertiți, cei mai mulți elevi 
au nevoie de interacțiune personală pentru a-și putea păstra sau crește motivația de a învăța. Sentimentul 
de izolare și deconectare pe care îl experimentează cei mai mulți elevi în școala de acasă poate duce la 
scăderea motivației și în final la eșec. 

 În concluzie, școala tradițională pare a fi varianta optimă pentru preșcolari, școlari și liceeni întrucât 
prezența fizică în sala de clasă îi ajută să interacționeze cu cei de vârsta lor, să învețe să fie disciplinați și 
să urmeze un anumit program, să-și îmbunătățească condiția fizică și vigilența mentală. Școala tradițională 
oferă posibilitatea ca elevii și profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite profesorilor să observe 
mai bine abilitățile și posibilele carențe ale elevilor lor și să se transforme în mentori care să-și îndrume și 
ghideze elevii în exploatarea potențialului lor maxim care să le permită obținerea succesului în meseria 
potrivită abilităților și afinităților lor.  

 În sala de clasă tradițională, elevul își poate exprima și clarifica orice nelămurire în timp real, ceea 
ce are drept consecință imediată un angajament mai mare al elevului în continuarea procesului de învățare. 
În plus, interacțiunea cu profesori dedicați meseriei lor ajută în creșterea motivației elevilor de a obține 
rezultate cât mai bune. Astfel, școala de acasă sau învățarea on-line trebuie văzută ca o alternativă care vine 
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în completarea și extinderea formei clasice de învățare în sala de curs. Nici cel mai bun curs on-line nu 
poate înlocui pe deplin relația tradițională profesor-elev sau relațiile umane care se dezvoltă în interiorul 
sălii de clasă tradiționale. Așa cum spunea unul din elevii mei: ” Școala on-line mi-a oferit timpul necesar 
pentru a-mi cultiva pasiunile, pentru a medita și a mă înțelege mai bine pe mine însumi, pentru a mă 
reconecta cu familia și a face lucrurile pe care nu aveam niciodată timp să le fac, ...dar îmi doresc viața 
normală înapoi, îmi doresc să mă reîntorc în mijlocul colegilor mei și să facem școală normală.” 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: SÁNTA SALOMÉ-IBOLYA 

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PALEU – G.P.N. NR.3 SĂLDĂBAGIU DE MUNTE 
 
Primul mediu social în care un copil se dezvolta este familia. In prima perioadă a vieţii, lumea unui 

copil se restrânge la casa şi interactiunea este cea cu membrii familiei. Odata cu vârsta, copilul se deschide 
social către un nou mediu, cel al şcolii, care poate începe cu grădiniţa sau cu clasa întâi. 

 Aceasta perioadă este foarte importanta în viaţa unui copil. 
Cu cât un copil învaţă mai repede să socializeze şi să respecte regulile unei convieţuiri armonioase 

într-un grup social, cu atât va fi mai usor în lume, şi pentru el, şi pentru ceilalţi, atunci când va fi un adult. 
Grădiniţa este ideală pentru realizarea unor schimbări la nivel de interacţiune de grup. Aceasta îl ajută să 
comunice mai bine cu cei care îi sunt egali.  

Șocul global al pandemiei ne afectează viitorul în mod radical. Ca orice moment radical, schimbările 
sunt majore în ceea ce privește mecanismele societății. Criza provocată de virusul COVID – 19 a impus 
continuarea demersului educativ în mediile online. Situația nouă, neprevăzută la începutul anului școlar 
2019 – 2020, a condus la transpunerea intervenției didactice din mediul deschis, prietenos și generos al 
grădiniței, în mediul virtual, în care interacțiunea este limitată atât din punct de vedere fizic, cât mai ales 
afectiv. 

Mediul online este plin de idei, de exemple de activități, pentru analiza și selecția cărora este nevoie 
de timp, de răbdare și de o anumită capacitate de prelucrare și rafinare pentru acomodarea cu noile condiții 
fizice și emoționale cărora trebuie să le facem față cu toții. Specialiștii din educația timpurie și pediatrie 
afirmă că, în perioada copilăriei, expunerea prelungită la stimulii vizuali ai ecranelor (televizor, telefon, 
calculator) are consecințe negative asupra dezvoltării armonioase a copiilor. Timpul petrecut în fața 
ecranelor vitregește copilul de alți stimuli mult mai importanți, cum ar fi interacțiunea socială, satisfacerea 
nevoii de joc, manifestarea creativității. 

În stabilirea activităților didactice și a materialelor didactice necesare, trebuie avut în vedere ca 
materialele utilizate de copii să le fie la îndemână. Trebuie avut în vedere că nu toți copiii pot participa, 
cauzele putând fi lipsa tehnologiei necesare (tabletă, computer, telefon smart sau conexiune la internet), 
indisponibilitatea părinților, etc. 

 La această vârstă, copiii au nevoie de asistența adultului (citirea mesajelor scrise, descrierea 
activităților, supravegherea utilizării dispozitivelor tehnice, oferirea materialelor necesare activităților, etc). 
În propunerile de activități se va evita suprasolicitarea părinților sau adulților care sunt implicați în creșterea 
și îngrijirea copiilor și se va avea în vedere că persoanele adulte au și alte responsabilități. O atenție mare 
se va acorda pericolului de suprasolicitare a copiilor. Activitățile sunt propuneri și nu activități obligatorii. 
Tematica abordată va fi atractivă, cu un nivel de complexitate moderat, vor fi activități de exersare a 
achizițiilor anterioare. 

Promovând echilibrul și o informare corectă, părinții trebuie să știe că privitul la televizor şi accesul 
la telefon, tabletă, laptop nu sunt nocive, atâta timp cât nu sunt folosite în exces şi nu suplinesc prezenţa 
părintelui lângă copil. Lipsa prietenilor, interacţiunile reduse cu aceştia, lipsa activităţilor realizate 
împreună, pot duce la apariţia simptomelor de depresie în rândul copiilor şi nu numai. Putem încuraja însă 
conectarea emoţională şi în perioada izolării. Putem evita să ne simţim singuri în această perioadă în două 
moduri: mentinând relaţii apropiate cu persoanele alături de care suntem în casa în izolare şi păstrând 
comunicarea deschisă cu persoanele dragi care se află la distanţa. 
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Este dificil să avem o relaţie autentică emotională cu alte persoane atunci când suntem detaşaţi de 
propriile emoţii. Timpul petrecut în izolare ne poate oferi şansa de a fi noi cu propriile noastre gânduri şi 
emoţii, ceea ce poate nu s-a mai întâmplat de ceva vreme. Jurnalul poate fi o modalitate prin care să 
conştientizăm mai uşor propriile stări emoţionale, griji, gânduri şi idei. Vorbeşte despre propriile tale stări 
emoţionale în această perioadă, atunci când eşti suficient de calm pentru a nu-i speria pe cei mici şi a nu 
crea conflicte cu cei mari. Este în regula să vorbeşti copiilor despre propriile tale emoţii dificile dacă îţi 
păstrezi calmul: „şi eu aş vrea să ieşim pe afara, dar nu putem încă.” sau „Mă duc să beau puţin apă să mă 
liniştesc şi mă întorc imediat.” sunt replici care îi învăţa pe copii nu doar că nu trebuie să ne temem de 
emoţiile proprii, dar şi feluri în care le putem gestiona astfel încât să nu ne dicteze comportamentul. 

Ajută-l pe copil să îşi identifice mai uşor emoţiile şi dispoziţia emoţională 
Gândeşte-te împreună cu copilul la persoanele la care ţineţi 
Nu neglija afecţiunea fizică 
Păstrează legătura cu persoanele dragi 
In concluzie se poate afirma că toate activităţile pe care le realizăm, urmărim să-I facem pe copii să 

deosebească binele de rău, să ştie ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei cât şi cu 
cei din jur. De la simple cunoştinţe şi fapte de viaţă să-i determinăm pe copii să aibă atitudini personale 
participative, să-i învăţăm că nu pot să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalţi. 
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DACA VESEL SE TRAIEȘTE, FA AȘA! 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. SARCA CORNELIA ANGELA 

 GRADINIȚA P.P. „GRADINIȚA PRIETENIEI”, ARAD  
 
„După hrană, adăpost și prieteni, cea mai mare nevoie a omului sunt... poveștile.” (Philip Pullman) 
 
 Contextul pandemiei globale ne-a pus pe toți în fața unei realități mai colorate decât înainte, o nouă 

realitate căreia trebuie să îi facem față cu încredere și speranță.  
Cadrele didactice sunt persoanele în fața cărora suflete se deschid, începând de la cele mai mici dintre 

acestea și până la cele mai mult trecute prin viață. Putem spune că suntem parte a unui motor fascinant al 
interacțiunilor umane. Mai ales în contextul actual, suntem cei care avem marea șansă de a veni în fața 
semenilor noștri cu „povești”. 

Vă prezint, mai departe, câteva din activitățile propuse copilașilor de la grupa mea, dar și părinților 
acestora, activități care au fost primite cu entuziasm și bucurie în timpul programului de acasă din această 
perioadă. 

 
1. „Creează un spectacol!”  
Arta a fost mereu modul prin care oamenii ating lumea imaginarului, o lume mai interesantă și 

distractivă. Părinții, sub îndrumarea celor mici, crează un spectacol acasă. Pot utiliza costume, pot crea 
coregrafii sau chiar susține un recital muzical.  

2. „Vânătoarea de comori” 
 Jocul se poate desfășura utilizând monede de ciocolată bomboane, nasturi etc. Ce e de făcut? Părinții 

ascund prin casă micile comori, copiii având apoi sarcina de a găsi bogățiile adunându-le într-un coș sau 
cufăr.  

3. „Farfuria cu bule de săpun”  
Pentru realizarea acestui experiment sunt necesare următoarele materiale: săpun lichid de vase, pai 

de băut, farfurie, apa. Se toarnă cu atenție două picături de detergent în farfurie, apoi puțină apă. Se așează 
farfuria pe o suprafață plană, precum masa de bucătărie. Se suflă ușor și încet în apa cu detergent, dar nu 
prea repede, ci lent și constant. Voilà! 

4. „Pictură cu tălpile”  
Copiilor le face plăcere să se murdărească, să atingă, să creeze. Tot ce e necesar pentru această 

activitate e găsirea unui loc propice creării, foi de hârtie și, desigur, apă și acuarele. Copilașii vor crea opere 
de artă nemaivăzute și distracția va fi cu siguranță la înălțime.  

5. „Cortul din casa mea”  
Cei mici, la fel ca și noi, simt nevoia de a deține propriul loc, un loc al lor, în intimitatea casei. Se pot 

construi, cu ajutorul unui cearșaf, clame de rufe, scaune și prosoape, cele mai interesante corturi pentru 
copii. 

6. „Statuile muzicale”  
Acesta este un joc tare îndrăgit de către copilași pentru că crează ocazia perfecta de eliberare a 

energiei, de dans și distracție. Regulile sunt simple. Pe muzică dansează toată lumea în voie iar în momentul 
în care muzica este oprită, toţi dansatorii “îngheaţă” – rămân statui în poziţia în care se afla exact atunci 
când se opreşte muzica. Dacă muzica începe, încep şi dansatorii să se mişte pe ritmul ei. Şi tot aşa. Se pot 
schimba regulile: pe muzică să stea îngheţaţi şi să danseze fără muzică.  
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7. „La cabinetul medical” 
Mereu un joc bine-venit printre cei mici. Tot ce este necesar pentru desfășurarea activității sunt trusa 

medicală de jucărie sau improvizată, poate un halat (cămașa mamei/ tatălui) și pacienții, care pot fi atât 
membrii ai familiei, cât și păpuși sau figurine de pluș. 

Cu această ocazie copiii își pot dezvolta atât capacitățile de comunicare, interacționând în cadrul 
jocului cu pacienții tratați, cât și creându-și o imagine mai clară asupra acestei lumi. 

8. „Gustă și ghicește!” 
Acest joc senzorial este ocazia perfectă pentru părinți de a-și convinge copiii să guste și alimente cu 

care nu sunt prieteni de obicei. Și cine știe? Poate chiar să ajungă să le îndrăgească. Părintele alege câteva 
alimente (dulci, sărate, acre, amare) și le așează pe o farfurie. Copilul, legat la ochi cu o eșarfă, trebuie să 
ghicească ce a gustat. În cazul în care copilul nu reușește să ghicească, acesta va descrie textura și va enunța 
dacă îi place ce a gustat sau nu. 

9. „De-a v-ați ascunselea!” 
Chiar dacă suntem acasă, asta nu înseamnă că renunțăm la jocurile noastre dragi. Cum se joacă acest 

joc? Părintele numără lent până la 10, timp în care copilul se ascunde, undeva prin casă. La finalizarea 
numărătorii, părintele pornește în căutarea copilului. Odată acesta găsit, se inversează rolurile.  

Aceste săptămâni de acasă ne pot da oportunitatea de a crea noi legături cu membrii familiei noastre, 
cu prietenii și cunoștințele noastre. Succesul unei astfel de perioade petrecută frumos, va fi fundament 
pentru ce vor deveni micii oameni în viitor.  
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TEACHING DIGITALLY NOWADAYS 

 
PROF. CARMEN SĂRDĂRESCU-AUTHOR 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICA “MATEI BASARAB” 
-RM. VALCEA 

 
Digital teaching is a new concept to most teachers in Romania which requires not only skills in 

delivering content but also abilities to deal with the social and emotional wellbeing of the students . At first, 
the feelings we all shared were: dread and anxiety. After participating in many webinars, we discovered it 
is actually great fun and rewarding. It takes more time to prepare a lesson, but teachers can actually resort 
to many resources during the lesson and share them with their students. Teachers have emigrated from the 
land of “digital immigrant” to the land of “digital native”. 

Some of the most important challenges that a teacher faces online are: 
1. Setting up activities and an agenda for students 
Multitasking can be daunting for students and teachers alike. Deciding which online activities might 

be helpful and motivating for your students might be a terrifying experience. Students need to set some 
goals for themselves and to be supported to reach them. 

2. Managing interaction between students and creating interest 
Online interaction is more difficult for students as they do not face one another and challenging a 

classmate online is a crucial task. Teachers should design activities which offer the opportunity for students 
to interact as often as possible with their tutor and classmates. 

3. Monitoring students constantly 
Monitoring is a strenuous activity for the teacher especially when the number of students is high. It 

is wearisome to follow all the students involved so as to make sure they do not feel left out. Some of them 
might even switch off their cameras and microphones and get involved in other online activities. Monitoring 
students’ diligence will help them stay focused all the time. 

4.Keeping students motivated and removing distractions 
Motivation is the key when it comes to teaching. Online motivation can be stimulated more 

effectively if teacher take into account all the visual and auditory stimuli that they can resort to. 
5. Managing feedback and being flexible 
Feedback is vital for all the teachers and students as long as it is constant and consistent. It helps both 

parties evaluate their work in order to become more efficient and better equipped for the future. Teachers 
should give instant, positive, regular, constructive and meaningful feedback.  

6. Checking progress 
Teachers and students alike are interested in the progress they make during a course that is why 

checking progress through online testing is of paramount importance. 
It is also worth mentioning that there are some guiding principles which a teacher should respect 

while teaching online: 
1. Lighten the cognitive load –Online teaching presents a much higher cognitive load on our students. 

That’s why it is important to try to emphatise with your students at all times: in the classroom and online. 
Teachers need to understand students’ feelings and cater for their needs all the time. 

2. Another principle would be to scaffold activities, which means breaking your activities into more 
manageable steps. There are students who are going to be early finishers, but at the same time there are 
others who are going to need more time for the same task.  
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 3. Varying the length of interaction could be beneficial for students who are willing to take part in 
different activities. 

 4. Teachers should include written instructions as well as spoken in order to make sure everybody 
understands and can do the tasks well. 

 5. One notable principle which I follow regularly is to set some tasks that can take my students away 
from the screen. I use the coursebook they have at home in order to create a similar atmosphere with the 
one from the classroom. It also helps their eyes rest and the brain gets actively involved in a different 
activity. 

 6. Give your students a brief outline of the goals you have set for that day. Always tell them what is 
coming next, in order to prepare them. Let them know beforehand what you are going to do so as to be able 
to make them feel that they are connected in a relaxed environment. 

 7. Keep it simple. Adapt, don’ t reinvent! Don’ t use too many tools: it might be confusing for some 
students and they will lose focus. 

 8. Focus on what’s important. Make a selection of the most important knowledge they should possess 
at the end of the day.  

 9. Build your students’ confidence. In order to do this, set activities which give students reasons to 
talk, write and listen. Make students feel valued and encourage them to talk to each other. 

 10. Encourage peer feedback. Students feel more relaxed when they get feedback from their peers. 
Make your lesson less teacher centered and more student centered. 

In conclusion, even if online teaching is demanding and problematic, it has its perks and language 
teachers should not neglect the benefits it has in the long term. If we can adapt easily so will our students. 
It is crucial that we do our best when we plan our lessons so that we can make the most out of them. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biliography: 
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ATELIER DE CREAȚIE ON-LINE ”EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!” 

”TOTUL VA FI BINE”, ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA DE ACASĂ” 

DOUA SINTAGME ȘI O SCURTA MEDITAȚIE! 

 

PROFESOR: SASU ANTONIO,  

LICEUL TEHNOLOGIC” CONSTANTIN BRANCOVEANU” TARGOVIȘTE 
 

 Subscriu la această temă, prin propria experiență... îmi aduc aminte, cum, în lunile în care am predat 

online un zâmbet de copil m-a încurajat; îmi făceam orele descurajat, cu teamă și oarecum” plouat”, mă 

gândeam dacă ceea ce predau se înțelege de către elevi (având în vedere noul context), dacă vom trece și 

peste această pandemie, dacă ne mai întoarcem la școală, dacă elevii mei pot trece peste acest context. 

 Am citit în această perioadă” epistole vii”, în zâmbetul elevilor mei am citit curaj, în glasul lor am 

simțit nădejde și în tenacitatea lor am primit uimire; îmi zâmbeau de fiecare dată atunci când îi sunam pe 

platformă, unii întrebau dar când începe școala (” -Domnu’, îmi e dor de școală, de colegi, de tot”), iar unii, 

înainte de a intra pe platformă eu, ei erau deja acolo înaintea mea. 

 A fost un bun prilej să ne prețuim unii pe ceilalți, să vedem cât de importanți suntem și până la urmă 

ne-am dat seama cât de importantă este școala face-to-face... 

 Ce am învățat eu? Că, respectiv binele nu este un concept, ci noi putem fi binele; putem încuraja, 

oferi un zâmbet și putem oferi speranță. Observ că una din grijile elevilor mei este ce vor face după ce vor 

termina școala, însă am învățat un lucru: că nu-i cel mai important volumul de informații pe care îl predau 

ci cât ofer din sufletul și experiența mea pentru ceea ce vor deveni.” Da, totul va fi bine pentru voi”, asta 

le-am spus de fiecare dată, ” Nu vă temeți, veți reuși”, cred că în aceste vremuri grele pentru educație aceste 

două sintagme ar trebui să ne însoțească pe fiecare dintre noi (cadre didactice, părinți). 

 Închei printr-o scurtă meditație: mă gândeam la personajul lui Hector Malot din fabulosul roman” 

Singur pe lume”, micuțul Remi, care, la un moment dat după un spectacol public alături de stăpânul lui, s-

a întâmplat o tragedie, stăpânul său a fost arestat și i-a transmis un mesaj” Vino la proces, vei avea prilejul 

să mai înveți câte ceva”. Cred că viața este o frumoasă piesă de teatru din care putem învăța câte ceva... aș 

dori ca elevii noștrii să înțeleagă că pot învăța din asta, și noi, de asemenea putem învăța că respectiv viaţa 

nu-i întotdeauna așa cum ne-am imaginat-o ci prin orice încercare am trece trebuie să nu ne pierdem credința 

în Dumnezeu, tenacitatea, puterea de a crea și zâmbetul de pe buze. 
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DESPRE GRĂDINIŢA … DE ACASĂ! 

 
PROF. SAVA DIANA IRINA 

GRADINIȚA CU P.P. NR. 8 BARLAD 
 
 Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 

manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată 
viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

 Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile 
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl 
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre 
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor 
şi dorinţelor sale.  

 Crearea unui spațiu stimulativ și creativ pentru copii, atât acasă, cât și la grădiniță, este prima pe lista 
de bune practici în educația timpurie modernă. Modelele educaționale actuale abordează mediul ca factor 
activ în procesul de învățare al copilului. Un mediu care încurajează socializarea formează copii 
responsabili, sociabili și încurajează dezvoltarea inteligenței emoționale. După educator și resursele 
înnăscute ale copilului, mediul este considerat a treia cea mai importantă piesă în dezvoltarea sa 
armonioasă. 

 Grădinița are o contribuție deosebită în procesul general al dezvoltării fizice, psihice şi sociale a 
copilului, deoarece acesta este un prim mediu organizațional cu care se confruntă copilul și exercită o 
influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ulterioare. Copilul este cooptat într-un 
proces de elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului prin descoperirea competenţelor 
sale ori prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins, oferindu-se multiple prilejuri de a vorbi, ceea 
ce îl ajută la dezvoltarea rapidă a abilităţilor lingvistice şi general comunicative, este solicitat în diverse 
tipuri de activităţi care conduc la dezvoltarea coordonării psiho-motrice, este integrat în programe de 
descoperire a potenţialului intelectual şi afectiv, este pus în situaţii care îl obligă să exercite roluri diverse 
şi nu în ultimul rând, câştigă în sociabilitate şi exersează independenţa sub diversele ei aspecte: în raport cu 
co-vârstnicii, cu părinţii şi cu sine prin preluarea unui anumit control al comportamentului propriu. 
Programul grădiniţei oferă prilejul unei educaţii asistate, supervizate, în cadrul unui mediu educativ destul 
de diferit de cel familial şi creează o tranziţie necesară către mediul de tip şcolar, mult mai riguros, mai 
exigent, mai normativ. Grădiniţa contribuie într-un mod propriu la procesul constituirii personalităţii 
copilului într-una din etapele de vârstă cele mai maleabile şi vulnerabile. 

 Calitatea mediului influențează creșterea copiilor, contribuie la formarea personalității și 
competențele adultului de mai târziu. Importanța activităților în aer liber în educația timpurie a copiilor este 
arătată în studiul publicat în Early Childhood Education Journal. Echilibrul, coordonarea și abilitățile 
motorii sunt dezvoltate în activitățile în natură, iar copiii învață să fie activi și să relaționeze cu mediul 
înconjurător. 

 Helen O’Donoghue, expert în sisteme educaționale internaționale, promovează modelul de educație 
timpurie Reggio Emilia ca modalitate integrată de a maximiza rezultatele copiilor cu ajutorul mediului 
înconjurător. Helen O’Donoghue, expert în sisteme educaționale internaționale, promovează modelul de 

 

1194



educație timpurie Reggio Emilia ca modalitate integrată de a maximiza rezultatele copiilor cu ajutorul 
mediului înconjurător. 

 Conform psihologului și psihopedagogului italian Loris Malaguzzi, copilul are 100 de limbaje 
diferite, 100 de moduri de a gândi, de a se exprima, de a se juca și de a explora. Rolul educației, mai ales 
în primii ani, nu este acela de a alege latura cea mai potrivită pentru dezvoltare, ci de a-i crea copilului 
ocazia să explozeze aceste limbaje și să îl perfecționeze pe acela de care se simte cel mai apropiat. În această 
notă, educatorul și părintele devin camarazi de călătorie ai copilului și nu sursă de informație. Copilul este 
văzut ca un tot unitar, puternic, rezilient și competent, el fiind capabil să își formeze propriul model de 
învățare și să opereze cu datele primite din mediu. 

 Valentina Secară, fondatoarea Fundației Acorns, subliniază influența puternică pe care mediul de 
acasă și din grădiniță o au asupra dezvoltării fizice și psihologice: „În primii ani de viață, fiecare obiect, 
persoană sau experiență cu care copilul vine în contact poate deveni o resursă sau o limitare. Atât la 
grădiniță, cât și acasă, cel mic are nevoie de un spațiu divers care să îl încurajeze să descopere și să fie 
proactiv – mobilierul trebuie să fie ușor accesibil pentru el, culorile să fie calde, iar decorul să stimuleze 
socializarea între copii. Astfel, copiii dezvoltă simțul autonomiei și al responsabilității, dar și încredere în 
forțele proprii și spirit creativ.” Materialele de lucru și decor sunt, de cele mai multe ori, naturale, pentru a 
aduce copiii în contact cu o multitudine de texturi și forme. Într-o sală de clasă Reggio există bucăți de 
scoarță de copac, nisip, frunze și flori. Acestea sunt, alături de cărți și materiale didactice, așezate 
întotdeauna la nivelul copiilor pentru a fi vizibile și accesibile oricând. Astfel de materiale ar trebui să existe 
și în locuința părinților. Sugestiile de teme ar trebui să cuprindă materiale care să fie ușor de procurat, să 
beneficieze de multitudinea de oferte date de natură. 

 Activitățile din perioada grădinița online au fost adaptate conform nivelului de vârstă, dar și 
posibilităților părinților de a le realiza. La grupa mare preșcolarii au avut de realizat desene cu anumite 
cifre sau cu 4-5 cuvinte care începeau cu o anumită literă. Regula era să fie umplută toată pagina și să 
fie făcute de ei în totalitate. Au avut și de pictat pe teme ca: „jucăria preferată” sau „copiii lumii”. S-
au filmat făcând sport, tot felul de dansuri amuzante, au vorbit fiecare despre personajul preferat 
sau despre animalul de companie. Au spus poezii sau au făcut jocuri precum bowling cu sticle 
reciclate. Doamnele educatoare au trimis mesaje de încurajare fiecărui copil în parte, au trimis filmulețe în 
care spuneau povești și au găsit activități deosebite și interesante. Alte activități desfășurate au fost 
concretizate în a asculta patru melodii în diferite limbi și apoi să cânte și să danseze, să spună ce limbă 
i se pare că sună mai bine și de ce. Să vadă 4 imagini cu copii din Europa și să spună ce culori de păr 
au aceștia. Să facă o cursă cu obstacole prin casă care reprezintă o activitate super antrenantă mai ales 
că poți integra și jocuri inteligente (să aranjeze foi cu litere în ordinea alfabetului, să clădească pahare, să 
bage obiecte în găuri, să arunce la coș, să aranjeze de la mic la mare, să sorteze etc). Astfel de activități 
dezvoltă foarte multe aptitudini ale copiilor. Alte activități desfășurate pot fi de tipul: deschide geamul și 
spune ce zi a săptămânii este, cum e vremea etc.; salută fiecare pasăre, copac etc.; îngrijește plantele, 
numără până la 10 și jocuri diferite în care cu ochii închiși să guste tot felul de lucruri și apoi să 
ghicească ce este.  

 Activitățile de educație ecologică au cuprins activități de plantare flori, răsaduri, plimbări în aer liber 
- la pădure pe jos sau pe bicicletă. Împreună cu părinții, preșcolarii au fost mici bucătari sau au ajutat la 
diverse treburi în gospodărie. Au fost amenajate corturi sau picnic în sufragerie, s-au citit povești, au 
realizat parada modei cu jumătate de dulap de haine, au sărit pe pat până sus la stele și s-au distrat. 
Poveștile, caietele cu activități, decupajele, desenul, pictura și plastilina au fost de bază. Preșcolarii au 
realizat crafturi, slime din lipici, au lipit tot felul de forme pe hârtie.  

 Interacțiunea în colectivitate poate avea loc bine mersi într-un milion de alte situații, nu este necesar 
că ea să aibă loc într-un cadru instituționalizat, cu copiii înșirați în băncute, stand nemișcăți, cu mâinile la 
spate sau cu ochii ațintiți la tabla, având că singura „motivație” nota.  
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„Spui că e obositor să fii alături de copii. Ai dreptate. Și adaugi: fiindcă trebuie să te cobori la nivelul 
lor, să te apleci, să te înclini, să te încovoiezi, să te faci mic. Aici însă greșești. Nu asta te obosește cel mai 
mult, ci faptul că ești obligat să te ridici la înălțimea sentimentelor lor. Să te întinzi, să te alungești, să te 
ridici pe vârfurile picioarelor. Ca să nu-i rănești.” Janusz Korczak 

 „Fie-vă dragi copiii, purtați-vă cu ei blând, învățați-i ce e de folos, fiți drepți și-ți vedea că nu-s 
sălbatici. Schimbați-le des ocupația, jucați-vă cu ei, căci între copii trebuie să fii și tu copil. Nu vă vărsați 
veninul amărăciunii voastre în sufletul copiilor, că-i păcat”. (Ion Creangă)  

 
 Bibliografie: 
• Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
• Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
• Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
• http://madimih.blogspot.com/2014/01/gradinita-de-acasa.html  
• http://www.creatissimo.ro/  
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ȘCOALA ON LINE – PROVOCARI ȘI AVANTAJE 

 
SAVESCU DANIELA, GRADINIȚA NR. 154, SECTOR 3, BUCUREȘTI 

 
Provocările și avantajele școlii online așa cum le văd unii dintre profesori care și-au împărtășit 

experiențele. 
Această metodă de a preda clasele online este bună doar în ideea de a menține legătura cu elevii și de 

a încerca o consolidare a materiei predate în această perioadă în care școala este închisă.Multi dintre elevi 
nu vor putea fi notați și nu vor putea avea acces la o educație de calitate în online pentru că foarte mulți nici 
nu participă din cauza dispozitivelor pe care nu le au, a Internetului, a lipsei de preocupare, a situației 
materiale. Toate sunt o barieră în calea lor, cu toate că ei, micuții, au disponibilitate și deschidere. 

Orele online sunt mai grele, necesită mai mult timp până ți le pregătești și trebuie să ai mai multe 
soluții de rezervă în cazul în care ceva nu merge. De exemplu unde, rata de participare este destul de mare, 
nu toți reușesc să se conecteze constant. Mai mult, exista în clase și copii cu cerințe educative speciale, care 
nu s-au conectat niciodată la clasele online, dar care sunt ajutați separat: „programa pentru ei este concepută 
altfel, totul se rezumă la lucruri extrem de simple, dar se încearcă și acolo să se vadă un mic progres. Ei nu 
au participat in online niciodată, dar asta nu înseamnă că nu au primit separat de lucru”. 

Totuși, crearea unei lecții online este mult mai dificilă decât cea care presupune prezența fizică în 
clasă. În primul rând, profesorul trebuie să fie mult mai structurat în explicații, iar ulterior, în momentul în 
care apar întrebările din partea copiilor trebuie să fie atent să nu se creeze haos. 

Orele online sunt mai grele, necesită mai mult timp până ți le pregătești și trebuie să ai mai multe 
soluții de rezervă în cazul în care ceva nu merge. Explicațiile nu ajung în aceeași măsură la toți. După ce 
au loc anumite explicații, intervin toate întrebările lor. Și chiar dacă se stabiles niște mici reguli pentru buna 
funcționare a claselor online, de pildă, trebuie să apese butonul de ridicat mânuța din aplicație, să nu 
vorbească toți odată, ei sunt spontani, vorbesc unii peste alții, alții nu îndrăznesc să vorbească deloc, alții 
nu își deschid nici camerele. 

Pe de altă parte, s-a avut parte și de surprize plăcute. Profesorii au descoperit că unii copii, mai 
timorați la clasă și care participau mai puțin la ore, sunt mult mai spontani și de motivați în mediul online. 

În plus, profesorii trebuie sa participe la cursuri online de formare, pentru a învăța cum să predea 
digital și cum să li se adreseze elevilor.  

Copilul de azi nu mai este cel care a fost ieri, nu mai este încântat doar de cretă, tablă, creion, el vrea 
să se miște și să afle noutăți, să descopere singur. 

Totuși, pentru conținutul digital al orelor, este foarte importantă și deschiderea colegilor de breaslă, 
care pot împărtăși anumite lecții văzute sau la care elevii au reacționat foarte bine. 

Limitarea interacțiunii cu copiii este însă cel mai crunt aspect mai ales pentru elevi.  
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ȘCOALA ONLINE CU AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE EI 

 
PROPUNATOR: PROF. SCHEIANU ANIELA-ELENA 

 LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STALPENI-ARGEȘ 
 
 Școala online a reprezentat, din punctul meu de vedere, un experiment nou în domeniul educațional. 

Cu toții am înțeles că aceasta s-ar putea să fie „școala viitorului”, un model viabil npentru viitor. Astfel, 
internetul a devenit cel mai important instrument de lucru, iar copiii s-au simțit în mediul lor, știut fiind 
faptul că ei petrec foarte multe ore în fața calculatorului. 

 Platformele digitale, whatsappul, messengerul au dat naștere unui nou concept, învățarea asistată de 
tehnologie, un concept agreat într-o mai mare sau într-o mai mică măsură de către toți factorii. 

 Fiecare inovare, în special una de genul acesta, are și plusuri și minusuri, iar marele minus al acestui 
sistem online, consider eu, este încălcarea principiului educației incluzive. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază de 
videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuit. M-au ajutat să privesc subiectele predate la 
școală dintr-o altă perspectivă.  

Până acum am prezentat câteva avantaje ale școlii online, dar haideți să vedem și fața cealaltă a 
monedei. Cei care nu s-au regăsit în rândurile de mai sus, poate că sunt dintre cei care preferă școala clasică. 
Să vedem câteva argumente în favoarea ei! 

Primul avantaj menționat a fost că îți poți face singur programul de lucru. Pentru unii însă asta se 
poate transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță te pot conduce la o 
procrastinare continuă. Ca elev, fiind mereu obișnuit ca sarcinile și programul să fie dictate de profesori, te 
trezești că acum trebuie să te organizezi singur. În consecință, ești confuz și nu știi de unde să începi. 

Principalul dezavantaj al școlii online este inadaptarea unor elevi sau profesori la tehnologie, dar și 
diminuarea socializării. Printre avantaje se numără înlocuirea constrângerii cu liberul arbitru, implicarea și 
responsabilizarea tuturor părților implicate, eliminarea bullyingului, reducerea riscurilor de îmbolnăvire și 
mai ales transparența totală – adică și eliminarea incompetenței și a abuzurilor din sistemul de educație.  

Un scenariu?...Notificările de pe Classroom nu se mai opresc. Te-ai trezit la 11 și nu ai niciun chef 
să te apuci acum de teme, soarele îți face cu ochiul și serialele te așteaptă. O duminică înainte să înceapă 
școala, te apuci să-ți faci temele, stresat de cantitatea gigantică a acestora. Probabil că am exagerat, dar cine 
nu se regăsește măcar puțin în acest scenariu? 

Te auzi spunându-ți des asta? Ei bine, dacă pentru unii atmosfera liniștită de lucru de acasă și lipsa 
colegilor gălăgioși sunt fantastice, pentru alții e exact invers. Elevilor le lipsesc colegii, prietenii de la 
școală, chiar și… profesorii! Ni se pare inuman să stăm închiși în casă, fără niciun amic cu care să ne 
vedem. Of, of! Școala asta online! 

Este nevoie de sprijin pentru adaptare! 
„Experiențele tuturor țărilor avansate arată că cele mai eficiente politici educaționale și mecanisme 

de suport sunt cele care iau în considerare cercetarea, iar deciziile bazate pe dovezi și pe consultarea tuturor 
actorilor implicați sunt cele care funcționează într-adevăr. Investigația noastră arată că profesorii și elevii 
au nevoie de sprijin diferențiat pentru a performa în situația atipică actuală. Nu ne referim aici doar la sprijin 
de ordin tehnic, ci pedagogic.  

Bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la materie. Ca urmare, nu ne vom întoarce 
la școală cu șocul că nu ne mai aducem aminte nimic, deși urmează ca elevii să dovedească după întoarcerea 
la școală ce competențe au dobândit și cât de bine au aprofundat materia predată. 
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Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii adolescenți care încă 
nu s-au alăturat forței de muncă. Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane 
de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea 
fizică și vigilenșa mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca 
mentori și să ghideze studenții în posibilitățile lor de carieră. 

Intr-o clasă traditională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile 
intrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Întelegând modelul de întrebari și raspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii pot 
găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online generalizate, disponibile 
pe internet. 

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între studenți și 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu îndrumarea online. 

În cele din urmă, interactiunile cu profesorii buni contribuie la motivatia elevilor de a obține note mai 
mari. 

Consider că învățarea la distanță ramâne, din perspectiva pedagogică, o formă alternativă la învățarea 
tradițională, implementată în situații de urgență, forma care cuprinde în nucleul său învățarea online, alături 
de alte forme complementare de instruire. 
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PROVOCARILE EDUCAȚIEI ONLINE 

 
PROF. MIRELA SCORȚESCU,  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 TIMIȘOARA 
 
Datorită avansării rapide a tehnologiei, învățarea online face parte din provocările sistemelor 

educaționale din întreaga lume putând fi viitorul educației. 
Până la momentul de pandemie din 2020, în lume, peste 6 milioane de studenți participau la cursuri 

online ca parte a programului lor de învățământ superior. Conform studiilor: 
• Aproape jumătate din studenții înscriși la cursuri online sunt educați exclusiv prin învățământ la 

distanță 
• 85% dintre studenți consideră că învățarea online este aceeași sau mai bună decât experiența clasică 

tradițională. Pentru acele instituții care au făcut tranziția la utilizarea de 100% resurse online, studenții se 
pot aștepta să studieze folosind o combinație de resurse tehnologice de ultimă oră, fără a fi nevoie să 
călătorească pentru a participa la cursuri, examene sau sesiuni de discuții în persoană! 

 În prezent, școala tradițională face eforturi să ofere programe de educație online. Cele mai importante 
modalități de predare pentru învățarea online sunt: 

• ebook; • Jurnale; • Videoclipuri; • Prelegeri înregistrate; • Teste; • Forumuri de discuții • sesiuni de 
întrebări și răspunsuri live și • interviuri.  

Resursele oferite pentru învățarea online depind de instituția care organizează programul online.  
Școala și profesorii care predau disciplinele școlare vor determina formatul pentru fiecare curs în 

parte și vor selecta metodele de livrare care sunt cele mai potrivite cursului sau programului. Ceea ce este 
necesar pentru o oră de biologie online va diferi de ceea ce are nevoie istoria sau muzica! Învățarea online 
poate fi o experiență complet nouă pentru elev și profesor. Principalul avantaj al utilizării acestui mediu (în 
special cărți electronice) este faptul că sunt complet portabile, ceea ce permite studiul din mers de pe 
computer, telefon sau tabletă. 

Dintre modalitățile de organizare a predării online amintim: 
• Prelegerile înregistrate: un mod esențial de a prezenta o cantitate mare de informații într-o perioadă 

relativ scurtă de timp, prelegerile sunt o bază de învățare online. Elevii pot face note pe tot parcursul 
prelegerilor; acest lucru va facilita revizuirea materiei. 

• Ședințe interactive: cea mai mare provocare cu care se confruntă un furnizor de educație online este 
cum să reproducă interacțiunea față în față și discuțiile în persoană pe care instituțiile din campus le pot 
oferi cu ușurință. Soluția? O combinație de forumuri de discuții și sesiuni interactive de întrebare și răspuns 
pentru a oferi interacțiunea cu alți elevi și cu profesorii de care elevul are nevoie.  

• Activități de discuție: Discuțiile față în față între prieteni și colegi sunt un lucru pe care îl facem cu 
toții în fiecare zi. În cazul învățării online acest tip de interacțiune este greu de realizat. Cu toate acestea, o 
discuție academică online necesită un set diferit de abilități și s-ar putea să nu vină la fel de firesc. Aceste 
activități vor diferi în funcție de școală și cadrul didactic organizator. Elevii trebuie apoi să cerceteze 
subiectul și să posteze răspunsurile lor la subiectul dat, ceea ce demonstrează propriile cunoștințe și 
înțelegere. Adesea se ajunge la o dezbatere cu ideile și opiniile postate de colegi. 

• Activități de jurnal: La fel ca forumurile de discuții, activitățile din jurnale tind să fie specifice 
cursurilor online. O intrare în jurnal este o actualizare continuă care oferă posibilitatea de a reflecta din nou 
ceea ce ați învățat în perioada analizată și despre modul în care veți aplica ceea ce ați învățat în viitor. 
Învățarea online nu are loc în sălile de clasă, iar înscrierile în jurnale sunt modalități simple pentru profesori 
să înțeleagă modul în care elevii progresează pe parcursul cursului și dacă obții cunoștințele corecte. Este 
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recomandabil ca elevul să folosească un stil subiectiv, personal de a scrie în jurnalele și să se refere la 
propria persoană, să se gândească astfel: „În ultima săptămână, am învățat cum să ...”  

• Evaluările: Au rolul de a testa învățarea. Instituțiile pot alege să permită elevilor să își finalizeze 
studiile pe propriul computer personal, într-o locație pe care o aleg. Deoarece profesorii nu au cum să 
supravegheze un examen virtual sau un test, poate exista ca alternativă unui eseu final. 

Învățarea online nu înseamnă că învățarea este mai ușoară! Instituțiile care oferă educație online ar 
trebui să respecte aceleași standarde de excelență ca și instituțiile din ”cărămidă și mortar”. Pe măsură ce 
tehnologia de învățare online s-a dezvoltat, instituțiile virtuale au perfecționat procesele digitale pentru a 
preveni înșelăciunea și / sau plagiatul. 

Profesorii și instituțiile online lucrează din greu pentru a se asigura că înșelăciunea este aproape 
imposibilă într-un curs online. Folosind un software avansat de detectare a plagiatului, toate trimiterile pe 
care le faceți pentru cursul online, de la examene la lecții și sarcini de lucru sunt examinate electronic 
folosind software anti-plagiat. 

Un aspect important care determină calitatea unei experiențe de studiu online este nivelul de sprijin 
pe care îl primesc elevii. Mulți elevi își fac griji că instituțiile online nu vor putea oferi sprijinul de care au 
nevoie. Această îngrijorare este recunoscută din ce în ce mai mult de furnizorii de învățare online și mulți 
lucrează din greu pentru a se asigura că nevoile elevilor sunt îndeplinite în toate domeniile. Principala 
preocupare este lipsa ajutorului față în față pe care îl oferă un curs online; cu toate acestea, prin utilizarea 
tehnologiei precum apelurile video și telefonul și e-mailul mai tradiționale, instituțiile pot reduce decalajul 
dintre suportul online și cel din școală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
https://www.educations.com/study-guides/study-online/ accesat la 25.05.2020, ora 12:29. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. SECOȘAN NICOLETA 

GRADINIȚA P.P.NR.23, TIMIȘOARA 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 
cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare, de verificare și notare a redevenit în 
atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul 
on-line, am fӑcut cunoștintӑ cu diverse aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

În majoritatea cazurilor, fiecare școală şi fiecare cadru didactic s-a descurcat singur, încercând să 
răspundă solicitării autorităţilor de a nu opri procesul de educaţie. Din păcate, nu orice aplicaţie de 
videoconferinţă este potrivită pentru învătâmânt online, iar de la teorie la practică este cale lungă. Totuşi, 
orice este mai bun decât nimic, iar mobilizarea generală a arătat că interesul există. Webinarele organizate 
recent de Microsoft pentru profesorii din România au atras câteva sute de participanţi la fiecare ediţie. 

Am observat că derularea cu succes a unei ore online implică 3 componente, în egală măsură de 
importante: 

• Interacţiune în timp real. Mai exact o soluţie de video conferinţă care să permită comunicare 
bidirecţională de video, voce şi text. Important este să fie uşor de utilizat, să permită formarea de clase 
virtuale accesibile pe baza unor ID-uri şi să fie accesibilă de pe orice tip de echipament. 

• Colaborare. O platformă sau o suită de aplicaţii necesare pentru crearea, editarea şi partajarea de 
documente între educatori şi copii, plus adăugarea de observaţii, note etc. 

• Resurse educaţionale digitale care să susţină predarea. Domeniul este vast, atât ca tipuri de 
conţinut- prezentări, lecții, fișe, imagini (utilizabile în timpul lecţiei sau ca teme pentru acasă), cât şi ca 
furnizori. 

Aplicații ce pot fi utilizate în aceasta perioadă in predarea on- line în învățământul preșcolar: 
ZOOM. Foarte mulţi profesori au descoperit Zoom în această perioadă, o aplicaţie care şi-a triplat 

numărul descărcărilor şi a înregistrat o creştere de 76% a valorii de piaţă în ultimele săptămâni. Zoom este 
în esență o soluţie de video colaborare, gratuită, uşor de utilizat şi disponibilă pe orice platformă: laptop, 
telefon, tabletă, Windows, Android, IoS. Este accesibilă pe https://zoom.us/, iar interfaţa există doar în limba 
engleză. În mod obişnuit are o limită de 40 de minute pe interacţiune virtuală, însă a fost eliminată în 
contextul Coronavirus. Oferă videoconferinţă, chat, screen share, participare opţională pentru video. 

GOOGLE FOR EDUCATION. Abordarea Google este similară şi constă în împachetarea mai 
multor servicii şi instrumente individuale, care să permită atât predarea, cât şi învăţarea online. Platforma 
include atât cunoscutele instrumente pentru e-mail şi stocare online, cât şi aplicaţii pentru videocolaborare 
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(Classroom, şi Groups), cât şi pentru desen (Jamboard), creare de teste (Forms). Platforma este gratuită, 
securizată şi beneficiază de suport gratuit. 

WHATSAPP SAU MESSENGER, aplicații ce permit comunicarea și atașarea unor materiale 
didactice necesare procesului educațional dar și feed back-ul copiilor sau al părinților. 

Pentru a fi cât mai eficienți în această perioadă însă trebuie să nu uităm: 
•  Educatoarea comunică pe grupul/canalul prestabilit cu părinții sau cu copiii orarul și modul 

de derulare al activităților 
• Este important ca părintele să pregătească copilul pentru acest program și să sprijine 

educatoarea în organizarea activităților și temelor.Copilul trebuie să aibă acces la Internet de pe 
laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

• În cazurile unde copiii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a 
se putea conecta, trebuie să concepem fișe și activități speciale și să discutam cu părintele săptămânal, 
pentru a ne asigura că acești copii continuă să lucreze. Se poate comunica și telefonic cu copii/ părinții 
deoarece e foarte important să le arătam că ne preocupă starea fiecăruia și că avem în continuare 
așteptări și sarcini clare.  

Aceste vremuri invită și mai mult la colaborare și la susținere și mulți cadre didactice au ales să 
contribuie cu idei legate de noua provocare pe care o presupune susținerea lecțiilor online. Pentru că în 
absența relaționării față în față cu copiii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de adaptare, 
flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de ei și suntem modele pentru copii, pentru 
a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care vine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
https://www.didactic.ro/stiri/lectii-online-sectiune-de-bune-practici-pentru-lucrul-online-cu-elevii 
http://sparknews.ro/2020/04/02/scoala-de-acasa-studiu 
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 ȘCOALA ALTFEL- ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR ȘERBAN CATALINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ,,POET OVIDIU”,  
 LOC.OVIDIU, JUD CONSTANȚA 

 
 În acest an școlar, pandemia de coronavirus a mutat școala acasă și pe internet. Nici elevii, nici 

profesorii, nu au fost pregătiți pentru a face învățământ la distanță, educație folosind tehnologia online. A 
fost o experiență inedită cu un farmec atașat, o noutate în viața noastră, cu avantaje și dezavantaje. Cadrele 
didactice s-au adaptat la criză cum au putut, învățând din mers, gândindu-se că școala trebuie să continue, 
să reprezinte pentru elev o resursă de siguranță și de continuitate. Din punctul meu de vedere, s-au 
întâmpinat multe dificultăți și ne-am lovit de multe probleme. Totul a fost diferit, începând de la proiectarea 
lecțiilor până la evaluare și feedback. Părea mai comod la început să stai cu cana cu cafea pe masă, în 
camera ta, dar e mult mai greu să trezești dorința elevului de a învăța. În sala de clasă îl vezi, el te vede, îl 
auzi, el te aude, îl simți, el te simte…în spatele ecranului fiecare dintre cei doi actori ai procesului de 
învățământ sunt însoțiți exclusiv de propria conștiință. Emoția din sala de clasă nu poate fi transferată pe 
ecran. În primul rând lecția trebuie gândită și proiectată în așa fel încât să-i captezi pe copii, să-i ai cu tine 
deoarece nu îi avem în fața noastră și în orice moment îți pot zice: ,,Mi-a picat netul”, ,,Nu vă aud”, .... sau 
ies.  

Predarea online se bazează mult pe comunicare. Aplicarea cunoştințelor este mai greu de verificat 
dacă nu avem elevul în față şi nu îi vedem caietul. 

 Dacă ne referim la activitatea elevilor, trecerea la activitatea online a presupus în primul rând 
dificultăți tehnice, neavând toți elevii acces la internet și la tehnologia necesară. 

Alte probleme au fost lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul insuficient al 
competențelor digitale, lipsa unui dispozitiv adecvat. Programul nu a putut fi bine structurat și în unele 
cazuri, elevii au fost lipsiți de suportul și interesul părinților.  

Este adevărat și faptul că niciun părinte nu este obligat să asigure cadrul educațional copilului său, 
așa cum este statul. Mulți părinți nu au bani să le cumpere copiilor nici măcar rechizitele de bază, dar 
laptopuri, tablete, routere de wireless etc. Acești copii sunt excluși fără voia lor din actul educațional. 
Tocmai de aceea, nu i-am putut obliga să participe la orele online deoarece s-ar fi încălcat „principiul 
echității, în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare”, „principiul asigurării egalității 
de șanse” și ,,principiul incluziunii sociale” - prevăzute de Legea Educației. Este trist faptul că starea 
materială a elevilor influiențează modul în care se pot pregăti. 

 Un minus al școlii online, este și faptul că s-a creat o discrepanță între elevii cu rezultate foarte bune, 
medii și slabe. Elevii cu rezultate medii și slabe reușesc cu greu să țină pasul și să parcurgă curriculumul 
de trunchi comun conform planificărilor. Lipsa apropierii fizice şi oboseala psihică pe care o cauzează 
expunerea la ecran, reprezintă alte dezavantaje ale scolii online. 

 În concluzie, nu doresc ca școala viitorului să arate așa. Având umilul statut de învățătoare, nu doresc 
să-mi desfășor activitatea didactică din fața laptopului. Nu îmi este foarte greu, dar îmi este dor de școală, 
de sala de clasă, de foșnetul caietelor, de vocile copiilor, de ochii lor curioși care mă caută și mă urmăresc, 
de energia lor. Mi-e dor de copii și de emoțiile trăite alături de ei în sala de clasă, mi-e dor să ne bucurăm 
împreună, să ne încurajăm, să ne privim, să ne strângem de mână. Chiar dacă suntem în era tenologiei este 
bine să ne petrecem timpul dozat în mediul real și în cel virtual. Copilul are nevoie de colectivitate, are 
nevoie să interacționeze cu alți copii, să se dezvolte emoțional și social. 
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"HOMESCHOOLING" 

 

SERBAN GABI-CLAUDIA 
 

 A studia de acasa, a invata on-line, inseamna Homeschooling, o metoda deja incercata de foarte multi 

parinti pentru copiii lor, in special cei care au avut contact cu un sistem educational din alte tari europene, 

tari dezvoltate unde Homeschoolingul îți oferă o mare libertate de mișcare. Poți să lucrezi după o anumită 

programă, a unei țări, unde este înscris copilul la cursuri. Sau poți adopta tu o programă americană, de 

exemplu, sau canadiană... una care crezi că ți se potrivește mai bine și una care înglobează mai bine ceea 

ce i se potrivește copilului tău. Aceasta, insa este varianta ideala, o varianta ce nu se poate aplica, din pacate, 

in sistemul nostru de invatamant, sau cel putin, deocamdata. 

Din motive financiare sau de timp, foarte putini parinti ar inclina spre acest sistem, mai ales din ideea 

de a nu limita copilul în interacțiunea cu ceilalți. Scoala on -line este o provocare atat pentru elevi, cat si 

pentru profesori, confruntandu-ne cu probleme ce nu pot fi rezolvate intr-un timp scurt. In afara de faptul 

ca exista copii ce nu dispun de tehnologie, parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate 

face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Elevii foarte buni la 

invatatura reusesc, in mare parte sa tina pasul cu programa, lucrand si individual, insa elevii mai slabi la 

invatatura, reusesc intr-un procent mult mai mic. 

Pregatiti sau nu sa facem fata acestei provocari, noi profesorii, am folosit toate mijloacele disponibile 

pentru o activitate didactica creativa, proiectare minutioasa, mai putin insa o instruire personalizata. 

Oricum, vorbim despre un compromis și o încercare de a face tot posibilul într-un context de educație atipic 

și incomod, mai ales pentru clasele mici.  

Ne dorim tot ce este mai bun pentru copiii nostri si cred ca varianta scolii on- line nu trebuie sa fie 

exclusiva, inclin spre o imbinare intre metoda traditionala si cea moderna. Intr-o clasa traditionala, elevii 

pot sa-si impartaseasca in mod direct opiniile si sa-si clarifice propriile intrebari cu profesorul, obtinându-

si astfel raspunsurile imediat. Intelegând modelul de Intrebari si raspunsuri si sugestiile oferite de profesori 

cu experienta, elevii pot gasi mai multe informatii utile decât atunci când utilizeaza note si sugestii online 

generalizate, disponibile pe internet. 

Nu cred în şcoala on-line pentru că este parţială, e ca un auxiliar. Ar putea fi folosită totuşi, numai ca 

perfecţionare continuă de-a lungul vieţii, dar nu ca formare, deoarece se crează o dezumanizare la nivelul 

individului.Nu trebuie uitat că şcoala a fost înfiinţată pentru educaţie, nu doar pentru formare, iar 

rolul/factorul uman este foarte important. 
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ANALIZA UNOR SISTEME DE INVAȚAMANT DIN LUME 

 

MARIANA ȘERBAN,  

LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUNN ARAD 
 

 Ca să ne facem o idee despre sistemele de învățământ din lume poate ar fi interesant să analizăm 

cum sunt ele organizate în statele care ocupă primele locuri conform mai multor statistici. Evaluarea PISA 

arată care sunt cele mai bune sisteme de învățământ din lume, prin faptul că atestă pregătirea școlară a 

elevilor din țările participante. Forumul Economic Mondial prezintă un raport global asupra celor mai 

importante economii ale lumii. Acest raport adună date din domenii diferite pe care le compilează pentru a 

creiona starea economiei, a infrastructurii, sănătate și educație primară, forță de muncă și eficiența pieței. 

 Conform acestor studii în Europa, Estonia conduce detașat atunci când vine vorba de pregătirea 

copiilor, fiind urmată de Canada, Finlanda și Irlanda, România fiind la coada clasamentului. Îngrijorător 

este faptul că 44%, conform acelorași teste, dintre elevii români, nu înțeleg ce citesc.  

 În Estonia se alocă aproximativ 4% din PIB educației, conform datelor din 2015. Legea educației din 

această țară (adoptată în 1922!) spune că scopurile educației sunt „de a crea condiții favorabile pentru 

dezvoltarea personalității, familiei și a națiunii estoniene; de a promova dezvoltarea minorităților etnice, 

economice, politice și a vieții culturale în Estonia și de a conserva natura în contextul economic și cultural 

global, de apreda valorile cetățeniei și pentru a stabili condițiile preliminare pentru crearea unei tradiții de 

învățare pe tot parcursul vieții, la nivel național ”. 

 În Finlanda, care de ani buni surclaseazaă tote topurile țărilor cu cele mai bune sisteme de învățământ 

din lume, nu există un sistem de linie. Toți copiii, indiferent de capacitatea lor, învață în aceleași clase. Ca 

rezultat, gaura dintre cei mai slabi și cei mai buni, este cea mai mică din lume. Școlile finlandeze oferă 

foarte puține teme pentru acasă și impune un singur test obligatoriu la vârsta de 16 ani. 

 În Irlanda majoritatea școlilor secundare sunt deținute și gestionate în mod privat, dar finanțate de 

stat, însă există și școli profesionale. 

 Predând la o școală unde limba germană este limbă maternă am încercat să analizez și sistemul de 

educație german. Acest sistem educațional se distinge semnificativ de alte sisteme de învățământ, dar există 

diferențe de curriculum și între land-urile germane, datorită funcției de control pe care statele federale o au 

asupra sectorului educațional. Sistemul educațional german este structurat astfel:  

• Grundschule (școala elementară) cuprinde clasele 1-4 de studiu, timp în care se predau materii 

nediferențiat. După aceea, elevii se vor orienta către alte tipuri de școli, în funcție de abilitățile și de 

aspirațiile acestora și ale părinților. Sunt trei tipuri de școli între care elevii pot opta: 
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• Hauptschule este potrivita copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani (clasele 5-9). Aici, elevii 

studiază materii comune cu elevii din celelalte tipuri de școli. La finalizarea acesteia, elevii obțin un 

certificat care permite continuarea studiilor într-o școală profesională, pe care o vor finaliza la vârsta de 18 

ani. 

• Realschule este potrivită copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani (clasele 5-10), în funcție de 

land-uri. Aceasta combină latura academică cu cea practică, iar la sfârșitul perioadei se obține un certificat 

care permite continuarea studiilor într-o școală profesională, dar elevii cu un nivel academic ridicat se pot 

transfera într-un Gymnasium pentru absolvire. 

• Gymnasium, în functie de land, este oferit până la clasa a 12-a sau a 13-a (de la 10 la 19 ani). După 

susținerea examenelor finale (Abitur) care permit elevilor să își continue studiile la o universitate sau o altă 

instituție de învătământ superior. Educația oferită în Gymnasium este una de tip clasic. Elevii pot alege 

între 6 direcții de studiu: științe umaniste și sociale, matematică și științe, limbi străine și muzică. Fiecare 

liceu oferă una sau două dintre aceste programe, copiii pot alege minim 2 materii studiate la nivel avansat 

și 7-10 materii standard. 

 În România este binecunoscut sistemul de învățământ, fie din perspectiva dascălului fie din cea a 

părintelui. Este clar că acest sistem are atât puncte pozitive cât și puncte negative. Din punctul meu de 

vedere cred că ar trebui să împrumutăm de la celelate sisteme ceea ce ni se potrivește, să încercăm să 

finanțăm educația la nivelul celorlalte țări, să ajutăm copiii (prin adaptarea volumului de materie și modului 

în care gestionăm timpul, la clasă și acasă) și să cimentăm, în primul rând la școală baza pe care trebuie să 

o formăm la un copil ( în primul rând prin reducerea numărului de elevi în clasă). 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROF. ÎNV. PREŞC.: ŞERBAN MARIANA 

GRADINITA CU P.P. NR. 2, FOCSANI 
 
MOTTO: ,,Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor.’’ (Alexander Sutherland) 
 
 În contextul problemelor actuale, a situaţiei şi a perioadei pe care o traversăm, în toate domeniile de 

activitate apar schimbări inclusiv în educaţie. Atât profesorii cât şi copiii sunt puşi în postura de a se adapta 
unui nou mod de a desfăşura actul educaţional şi anume online. 

Este ştiut faptul că mijloacele didactice ce ţin de latura tehnologiei informaţionale au jucat în ultimii 
ani un rol foarte important în derularea activităţilor didactice fiind folosite drept suport pentru lecţii. Cu 
toate acestea, specialiştii au atras atenţia asupra timpului petrecut de către copii în faţa acestor device-uri. 

 Cadrele didactice s-au trezit în postura de a realiza întreg procesul educaţional în mediul online, de 
a găsi diverse modalităţi pentru a susţine activităţile astfel încât preşcolarii să fie atraşi, interesul să fie 
ridicat, iar obiectivele propuse să fie îndeplinite. Personal, în realizarea activităţilor am folosit cât mai multe 
materiale didactice, jucării şi diverse jetoane. De asemenea, am încercat ca activităţile să fie puse în scenă 
sub formă de poveşti prin intermediul lor reuşind astfel să transmit informaţiile dorite. 

Astfel, în cadrul temei ,,Ocupaţii, meserii, le cunoaşteţi voi copii?’’ la Activitatea de Cunoaştere a 
mediului am realizat activitatea de lectură după imagini prin intermediul unui personaj care pe parcursul 
zilei ia contact cu diverse persoane ce practică mai multe meserii. Fetiţa Miriam merge dimineaţa cu drag 
la grădiniţă. Acolo o întâlneşte pe doamna educatoare (prima meserie care este scurt descrisă). La ora 
prânzului, fetiţei i se face foame. Aşa că merge la bucătărie. Acolo îl întâlneşte pe bucătar. Miriam a mâncat 
prea mult, o doare burtica. 

- Oare cine ar putea să o ajute? Medicul este cel care o va ajuta. O va consulta cu  
stetoscopul, îi va prescrie o reţetă şi îi va face o injecţie pentru a se vindeca repede. Medicul poartă 

un halat alb, iar pe cap are o bonetă. Acum se simte mult mai bine. Va merge să-şi tundă părul, să îl aranjeze 
deoarece se încurcă tare în ultimul timp. Oare cine o va ajuta de această dată? Doamna coafeză o va aranja. 

Călătoria fetiţei continuă, aceasta cunoscând şi o croitoreasă şi un mecanic auto. În felul acesta, copiii 
sunt captivaţi de aventura personajului învăţând astfel şi lucruri noi despre meserii cum ar fi ustensilele 
folosite, dar şi uniforma cu care sunt echipaţi. 

 
 La o altă activitate din cadrul Domeniului Limbă şi comunicare, am ales să pun în scenă povestea 

,,Banul muncit’’, de A. Mitru. În felul acesta, preşcolarii au recepţionat mult mai uşor firul poveştii iar 
interesul lor a fost mult mai ridicat. 
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 În concluzie, activităţile desfăşurate de noi, cadrele didactice, au căpătat în această perioadă o nouă 

formă. Creativitatea şi imaginaţia ne sunt puse la încercare, iar acceptarea acestei provocări ne dezvoltă şi 
ne face mult mai profesioniste în meseria noastră. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!  

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

SERBAN MIHAELA 
 
 În contextul actual, lumea se mișcă într-o continuă adaptare, neștiind dacă aceasta va fi noua 

normalitate pe care ar trebui să o predăm copiilor sau doar să le influențăm o concepție temporară a ceva 
ce va trece și lumea înconjurătoare va redeveni acea veche lume liberă, fără toate prevențiile, fără mască și 
mănuși. 

 Consider că aceasta este provocarea zilnică a fiecărui cadru didactic, indiferent de vârsta copiilor 
cărora se adresează. Trebuie să le menții zilnic atenția într-un monitor, interacțiunea autentică a fost pierdută 
sau redusă la o aplicație prin care avem așteptarea să share-uim învățămintele specifice, însă nu întotdeauna 
luăm în calcul că nu toți elevii unei clase au acces la tehnologie sau la o conexiune la internet. Pe lângă 
toate problemele politice care apar în țară, se pare că aceasta a reieșit (din nou și din nou) la suprafață, dar 
este ignorată, politicienii având însă pretenția ca toți copiii să participe la școala online. Inegalitatea de 
șanse la educație este cea mai evidentă problemă a sistemului de învățământ, chiar și dacă ne referim doar 
la prezent. 

 Deja este evident faptul, nu mă îndoiesc că pentru toată lumea, că sistemul educațional din România, 
și nu numai, va fi afectat în mod direct de evoluția epidemiei de SARS – COV – 2. În urma analizei celor 
mai recente date, redeschiderea unităților școlare și reluarea activităților cotidiene reprezintă o așteptare 
nerealistă. Cu atât mai mult cu cât în perioada 16 martie – 21 aprilie activitățile didactice s-au desfășurat 
prin implicarea totală a părinților și a profesorilor, aceștia dispunând în totalitate de resursele proprii – 
laptop, tabletă, smartphone, conexiune la internet, compentențe digitale deținute de fiecare în parte.  

 Un studiu realizat la începutul pandemiei - „Școala de acasa” - mi-a oferit ocazia de a afla că 
majoritatea cadrelor didactice s-au confruntat cu aceleași inconveniențe, dar și modalitatea prin care au 
găsit soluția optimă de a-și susține lecția: experienţa personală anterioară a utilizării dispozitivelor 
tehnologice, diverse tutoriale găsite online, grupurile de suport ale profesorilor de pe Facebook ,, portalul 
deschis de Ministerul Educației pe digital.educred.ro, ideile de activități cu suport digital de pe 
digitaledu.ro, atelierele CRED desfășurate prin videoconferință, resursele educaționale deschise colectate 
de inspectoratele școlare în ultimii trei ani, programele de formare în domeniul TIC desfășurate de ONG-
uri/ companii. Cu toate acestea, tendința elevului de a-și pierde repede interesul din fața monitorului, 
răbdarea de a urmări până la capăt o lecție a fost pregnantă.  

 Atât adulții, cât și copiii, sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 
continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; astfel, 
companiile tehnologice au avut parte de provocarea inovației de a reuși să faciliteze trecerea offline-ului pe 
online complet. Cu siguranță, punctul comun este reprezentant de o zonă de evoluție și dezvoltare socială 
importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc, de la o zi la alta, a pus societatea în fața unei provocări 
de o magnitudine cum nu am mai văzut până acum. Lumea se mișcă. Și se mișcă rapid, iar cadrele didactice 
trebuie să se informeze continuu pentru a transmite elevilor informația adaptată la contextul prezent. 
Aceasta e lumea în care trăim și pe care trebuie să ne o asumăm, indiferent de normalitatea sau durata ei.  

 Avantajele învățării online sunt destul de evidente: distribuirea rapidă a materialelor didactice, printr-
o simplă accesare, atât elevii, cât și profesorii, intră în posesia materialelor, conținutul media complex care 
ajută la asimiliarea informației, cuprinsul poate fi șters, corectat, adaptat în timp real, informația poate fi 
distribuită către o persoană sau mai multe, crearea cu ușurință a grupurilor de studii. Dincolo de toate aceste 
avatanje, 2020 reprezintă anul în care trăim prima pandemie în rețea. Majoritatea populației este conectată, 
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iar în izolare toată viața ni s-a mutat exclusiv online. Poate că aceasta este diferența cea mai mare dintre 
pandemia actuală și cele care au marcat istoria: mai mult de 60% din umanitate este conectată la internet, 
ceea ce ne îndepărtează de la o imagine de ansamblu și ne face să pierdem din valorile interconexiunii 
umane. Bineînțeles, acest efect este răsfrânt și asupra relației profesor – elev. Toate acțiunile au fost 
îndreptate spre integrarea existenței sociale și educaționale într-o mega-rețea, dar de unde știm dacă și cum 
funcționează? Sau câtă încredere vom avea în ea? 

 Fiecare cadru didactic a încercat să transforme o aplicație într-o clasă de școală, însă tehnologia îți 
poate fi un prieten – dușman în această situație. Conexiunea digitală poate pica oricând sau elevii se pot 
scuza că nu le merge calculatorul / laptopul / mobilul sau că nu înțeleg de ce nu le funcționează internetul 
și nu pot participa la lecția online – sunt sigură că și vouă vi s-a întâmplat, și nu doar o dată. Concluzia 
acestei minimale analize este că internetul, cu toate aplicațiile sale, nu poate înlocui învățarea cognitivă și 
interacțiunea umană, chiar dacă acum el joacă un rol fundamental în cooperarea umană dintre profesor și 
elev. Speranța rămâne deschisă: revenirea la o școală normală sau, cel puțin, la interactivitate umană.  
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ȘCOALA DE ACASA - MEDIUL ONLINE DE INVAȚARE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘERBAN SIMONA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA BUDILA 

 PROF. INV. PRIMAR ȚURCANU ANETA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA BUDILA 
 

,,Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.”  

(Nelson Mandela) 

,,Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.” (Mahatma Gandhi) 

 

 Școala online a devenit o adevărată provocare pentru toți dascălii, aceea de a continua învățarea de 

acasă, utilizând instrumente online, menținând legătura cu elevii și încurajându-i să lucreze și să învețe 

independent. Începuturile au fost dificile, însă cu pași mici putem cuceri o lume mare.  

 Pentru a demara activitatea de învățare online, profesorii au fost nevoiți să studieze platformele de 

învățare, să obțină informații de la părinți pentru a face posibilă trecerea la desfășurarea activităților online. 

În urma informațiilor primite, aceștia și-au creat conturi de messenger, whatsapp și G-suite.  

 Dacă majoritatea elevilor din mediul urban au acces la învățarea online, despre cei din mediul rural, 

nu putem spune același lucru. Pentru cadrele didactice care își desfășoară activitățile în zone defavorizate, 

provocările au fost mai mari. Mulți dintre elevii care învață în școlile din mediul rural, provin din familii 

care se confruntă cu dificultăți financiare. Asigurarea cu dispozitive electronice care să le facă accesibilă 

învățarea online s-a făcut cu dificultate. Lipsa banilor, dar și a conexiunilor la internet au mărit prăpastia 

între elevii din mediul rural și cei din mediul urban. 

 Și totuși școala a trebuit să continuie. Creativitatea cadrelor didactice care predau în astfel de școli a 

fost pusă la grea încercare. Stimularea și menținerea interesului pentru activitățile desfășurate în mediul 

online au constituit o altă provocare, dar și realizare. Acestea au structurat conţinutul educaţional astfel 

încât să devină accesibil pentru diverse niveluri de cunoaştere, au dat teme la disciplinele de bază și i-au 

îndemnat pe elevi să citească, au monitorizat ulterior realizarea temelor fiecărui elev, prin postarea și 

evaluarea acestora pe Whatsapp sau Messenger, cu feedback aplicat și încurajări pe proces. 

 Acolo unde nu s-a putut preda prin intermediul platformelor puse la dispoziția cadrelor didactice de 

diferite instituții sau ONG-uri, fie pentru că elevii și părinții acestora nu dețin competențele digitale 

necesare pentru a a se conecta și crea conturi, fie din cauza lipsei dispozitivelor electronice care să le permită 

accesul acestora la aceste platforme, s-au recurs la rețelele sociale (facebook, WhatsApp, messenger) și 

astfel școala a continuat de acasă. Cadrele didactice au fost nevoite să ia legătura telefonic cu unii elevi și 
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să lucreze individual cu aceștia. Iar unde s-a reușit, elevii au fost ajutați să se familiarizeze cu platformele 

indicate. De asemenea, au depus un efort enorm pentru ca elevii să fie menținuți în contact cu activitățile 

de tip școlar. De multe ori părinții, mai ales la clasele primare, au fost nevoiți să se alăture acestora și să se 

implice mai mult în derularea activităților de predare-învățare-evaluare. Aceștia au ajuns să cunoască și să 

recunoască munca pe care o realizează un învățător. În această perioadă de grea încercare legătura cu familia 

s-a consolidat.  

 Sperăm să continuăm colaborarea cu aceștia în mediul online și după perioada de pandemie. Pe viitor 

vom continua să aplicăm la clasă ceea ce am învățat în această perioadă și să menținem o legătură mai 

stransă cu familia prin intermediul tehnologiei. Prin utilizarea elementelor multimedia şi a învăţării 

interactive, am observat o creştere a motivaţiei pentru studiul individual, asigurându-se astfel succesul 

şcolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

 
PROPUNĂTOR: DR. ING. PROF. SERGENTU DELIA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂLDĂENI, TELEORMAN 
 
Sistemele educaţionale din lumea întreagă sunt supuse unei cerinţe imperioase de a modifica 

curriculumul şi a implementa tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale (TIC) pentru a asigura elevii 
şi studenţii cu cunoştinţe şi deprinderi necesare în secolul XXI. TIC-urile înglobează trei tehnologii: 
informatică, telecomunicaţiile şi audiovizualul, materializate în calculatorul legat la reţeaua Internet. Acest 
nou mod de comunicare, prin cantitatea şi calitatea informaţiilor puse la dispoziţie, influenţează demersurile 
educative. 

Utilizarea TIC-urilor în învăţământ trebuie să ţină cont de progresele telecomunicaţiilor fără fir, 
realitatea virtuală, informatizarea generalizată, inteligenta artificială, recunoaşterea vocală, care pot da 
naştere la o nouă generaţie. 

 
Pentru a beneficia de posibilităţile pe care le oferă TIC în îmbunătăţirea procesului de predare-

invatare trebuie să fie respectate următoarele condiţii: 
• Profesorii şi studenţii/elevii trebuie să aibă acces la tehnologiile informaţionale şi la Internet în 

auditorii, şcoli şi instituţii de învăţământ. 
• Resurse digitale de conţinut trebuie să fie disponibile atât pentru profesori precum şi pentru 

studenţi/elevi. 
• Profesorii trebuie să posede competenţe şi deprinderi adecvate pentru utilizarea instrumentelor şi 

conţinutului digital. 
O trecere de la instruirea, în care profesorul este în centru, la instruirea în care studentul este în centrul 

procesului de învăţare este necesară pentru a da posibilitate studenţilor să acumuleze cunoştinţe noi şi 
deprinderi cerute de condiţiile secolului XXI. 

Schimbarea accentelor de la predare la învăţare poate crea medii de învăţare mai interactive şi mai 
motivante atât pentru profesori cât şi pentru studenţi. Acest mediu nou implica de asemenea o schimbare 
în rolurile pe care le au profesorii şi studenţii. 

Rolul profesorului se modifica din transmiţător de cunoştinţe la cel al facilitatorului învăţării, al 
ghidului de cunoştinţe, al colaboratorului studentului în procesul de învăţare. 

Noul rol nu diminuează importanta profesorului, dar necesită noi cunoştinţe şi deprinderi. Studenţii 
vor avea mai mari responsabilităţi pentru studiile proprii, întrucât ei vor descoperi, găsi, sintetiza şi 
împărtăşi cunoştinţele lor cu alţi colegi. 

 
Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale pun la dispoziţie instrumente adecvate în sprijinul 

trecerii la învăţarea centrată pe student şi la modificarea rolului profesorilor şi studenţilor în procesul 
didactic. 

Şcolile, instituţiile de învăţământ – reale sau virtuale - trebuie să aibă profesori, care să fie dotaţi cu 
resurse tehnologice şi care pot să predea în mod efectiv conţinutul subiectelor de studiu cu implementarea 
conceptelor şi deprinderilor tehnologice. 

 
Profesorii trebuie să-şi pregătească studenţii să aplice strategii de soluţionare a problemelor şi să 

utilizeze instrumente adecvate pentru învăţare, calculare, colaborare şi comunicare. În tabelul ce urmează 
sunt enumerate caracteristicile mediilor tradiţionale de învăţare în comparaţie cu mediile noi de învăţare 
conform standardelor ISTE pentru studenţii cu profil pedagogic (Information and communication 
technologies în teacher education. A planing guide. UNESCO 2002). 
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Incorporarea strategiilor noi de învăţare 
Mediul tradiţional de învăţare Mediul nou de învăţare 
Instruire centrată pe profesor Instruire centrată pe student 
Lucru în izolare Lucru în colaborare 
Transmiterea informaţiei Schimbul de informaţie 
Învăţare pasivă Învăţare activǎ/exploratorie bazată pe cercetare 
Învăţare bazată pe cunostite şi fapte Gândire critică şi luare de decizii bazată pe 

cunoştinţă de cauză 
Răspuns reactiv Acţiune proactivă, planificată 
Context izolat, artificial Context autentic din lumea reală 
Instrumentele şi resursele TIC pot contribui esenţial la stabilirea acestor medii noi de învăţare. 

Competentele TIC trebuie să fie integrate în conţinutul curricular şi pedagogic, pregătind viitorii pedagogi 
ca să creeze noi medii de învăţământ. Profesorii ce pregătesc pedagogi trebuie în consecinţă să modeleze 
utilizarea acestor noi medii de învăţare în propriile universităţi şi auditorii. 

Predarea/instruirea efectivă prin intermediul tehnologiilor informaţionale are la baza câteva concepte 
pedagogice: 

Tehnologia este un mijloc, un instrument, nu un scop final. Scopul final este reuşita mai bună a 
studenţilor: prin cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, pe care le demonstrează.  

Tehnologia asigura metode de studiere/învăţare colaborativa: 
Profesori – studenţi, studenţi - studenţi, profesori - profesori, cu 
Utilizarea datelor şi resurselor diferitelor instituţii, state, naţiuni. 
Numită „inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne”, instruirea asistată de 

calculator (IAC, pe scurt) contribuie la eficienta instruirii, fiind un rezultat al introducerii treptate a 
informatizării în învăţământ. 

IAC reprezintă o metodă didactică sau de învăţământ care valorificǎ principiile de modelare şi analizǎ 
cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, 
caracteristice societăţii contemporane 

• Organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile fiecărui elev; 
• Provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează depistarea unor 

lacune, probleme, situatii-problema; 
• Rezolvarea sarcinilor didactice prin reactivarea sau dobândirea informaţiilor necesare de la nivelul 

resurselor tehnologice activate de/prin calculator; 
• Asigurarea (auto) evaluării rezultatelor elevului prin medierea resurselor autoreglatorii existente 

la nivelul calculatorului; 
• Realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de studiu; lecţii, 

grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare; 
• Asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului  
Atunci când discutăm de instruirea asistată de calculator presupunem în mod implicit, o dotare cu 

tehnica de calcul care să susţină componentele multimedia. Acasă sau în instituţiile de învăţământ, elevii şi 
studenţii ar trebui să găsească calculatoare corect configurate hardware şi software, apte să permită 
utilizarea unor aplicaţii de tip IAC, pe care ei să le poată utiliza personal, într-un mod eficient sub controlul 
unui cadru didactic. 

Este evident că mai devreme sau mai târziu, fiecare profesor va trebui să posede abilităţi 
corespunzătoare în mânuirea şi exploatarea unor instrumente de tip software educaţional, pe care să le poată 
recomanda studenţilor. 

IAC este posibilă şi într-un mod particular, în cel care se instruieşte, să poată utiliza software-ul 
educaţional într-un mod independent, după cum crede de cuviinţă. 

Multitudinea software-ului de acest tip care abundă pe piaţa vine în sprijinul acestui argument: 
enciclopedii, jocuri educaţionale, programe pentru învăţarea limbilor străine, aplicaţii grafice şi muzicale 
etc., toate sunt gândite şi create pentru a fi utilizate de către un utilizator independent în afara controlului 
unui cadru didactic. 
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Instruirea asistată de calculator poate fi de două tipuri: 
• On line cea care funcţionează prin intermediul Internetului) 
• Off line (cea care nu presupune o conexiune on line). 
Unii autori limitează termenul IAC doar la partea de instruire off line iar pentru instruirea asistată de 

calculator on line folosesc exprimarea e-learning.  
IAC (on line sau off line) îşi poate găsi utilitatea în: 
• Însuşirea individuală cu ajutorul calculatorului a unor elemente de instruire specifice unui domeniu 

de activitate; 
• Utilizarea nemijlocită a calculatorului în timpul procesului de predare şi pe timpul executării 

lucrărilor de laborator; 
• Exersarea asistată de calculator prin utilizarea unor programe care să ajute la fixarea cunoştinţelor 

dobândite într-un anumit domeniu; 
• Verificarea asistată de calculator prin intermediul unor programe care să fie capabile să aprecieze 

nivelul de pregătire a studenţilor prin evaluarea răspunsurilor acestora; 
• Exersarea capacităţii de apreciere, acţiune, adaptare a studenţilor la situaţii concrete supuse spre 

rezolvare prin intermediul unor programe de simulare şi jocuri decizionale. 
Strategiile pedagogice implementate de sistemele de instruire asistate de calculator s-au perfecţionat 

o dată cu dezvoltarea sistemelor de calcul (hardware, software şi comunicaţii), permiţând o asistare a 
procesului educaţional prin mijloace specifice. 

Mijloacele pentru instruire la distanţă s-au diversificat de-a lungul timpului: de la suportul de curs 
tipărit, la programele de învăţare prin televizor (transmisie directă sau video), la informaţii multimedia 
interactive în timp real. 

În comparaţie cu educaţia convenţională, cea la distanţă este mult mai flexibilă, deoarece ea 
descentralizează procesul de învăţare. De asemenea, este o răsturnare de dinamică socială, aducând şcoala 
la studenţi, în locul studenţilor la şcoală. 

Un sistem instrucţional prin reţea eficient va integra trei categorii de medii de învăţare: cel sincron 
(on-line) şi asincron (off-line) condus de expertul-instructor, cel adaptiv care să permită o învăţare 
individuală şi cel pentru mediu colaborativ. 

Domeniul de cercetare al Instruirii IAC este interdisciplinar, la proiectarea unui sistem performant 
IAC, contribuind, alături de pedagogie şi ştiinţa calculatoarelor şi alte discipline, cum sunt: teoria sistemelor 
şi psihologia cognitivă. Este un domeniu actual de cercetare ce are în prezent un impact puternic în 
eficientizarea activităţii educaţionale. 
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4. ***https://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie/INSTRUIREA-ASISTATA-DE-
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 TEMA SAPTAMANII: FAMILIA MEA! 
 

 SAPTAMANA: 11.05 - 15.05.2020  
 GRUPA STELUȚE 

 PROF. ÎNV. PREȘC. SICOIE ADRIANA  
 

DATA TEMA ZILEI / 
OBIECTIVE 
URMĂRITE 

 RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINȚI SEMNĂTURĂ 
EDUCATOARE 

 Luni 
 
11.05.2020 
 

 La mulți ani, tata!  
• Să numească 
membrii familiei 
din care fac parte. 
• Să realizeze un 
dar pentru tata. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iDWbSRe1y2Y 
audiție cântec 
activitate practică 
 
 
Sursa Google. 

 

 Marți 
 
12.05.2020 

 
Familia mea! 
 
• Să deseneze 
familia din care fac 
parte. 
• Să enumere 
membrii familiei. 
• Să audieze 
cântecul Familia 
mea. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=unHFJ0LYSkI 
- Cântec ( sursa Google ) 
 

 

 

 Miercuri 
 
13.05.2020 

  
 
 Aceștia suntem 
noi! 
 
• Să modeleze 
membrii familiei 
din plastilină. 
• Să alcătuiască 
propoziții simple 
despre familie. 

 
 
https://www.suntparinte.ro/activitate-in-familie/familia-mea-
activitate-practica-pentru-dezvoltarea-limbajului 
Sursa Google. 

 

 

 Joi 
 
14.05.2020 

  
 Activități în 
familie! 

 
https://gokid.ro/activitati-in-casa-cu-copilul-cum-petrecem-timp-
placut-in-familie-acasa/ 
 
https://www.cristinaotel.ro/20-idei-de-jocuri-si-activitati-de-facut-
in-casa/ 
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• Să participe la 
activ activitățile 
familiale. 
• Să evidențieze 
regulile de 
comportare in 
familie. 
 

Sursa- Google. 

Vineri 
 
15.05.2020 

 
 Activități în aer 
liber! 
• Să desfășoare 
activități în aer 
liber alături de 
familie. 
• Să asocieze 
cuvântul familie cu 
alți termeni. 

 
 

 

Tura I 

 

CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
Whatsapp, facebook, discuții telefonice, documente text, imagini, jocuri, fișe de lucru 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE ! 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SILAGHI CLAUDIA- GEORGETA  
ȘC. GIMN. NR. 2 BOGEI 

 
Avantajele și dezavantajele învățământului on-line 
 
 Închiderea școlilor și predarea cursurilor a fost o adevărată provocare pentru cadrele didactice, elevi 

și părinți. Profesorii, elevii și părinții au fost nevoiți să se adapteze la noua situație, în care procesul 
educațional trebuie să se desfășoare până la terminarea anului școlar în mediul online. 

 Deoarece în zilele noastre totul este bazat pe tehnologie și mijloace modern de învățare îi ajută pe 
elevi să se obisnuiască mai bine cu tehnologia și să descopere programe utile și resurse mai complexe 
deoarece anumite platform le permite evaluarea instant. La parcurgerea unei unități de învățare sau a unui 
capitol elevul poate susține cu ajutorul platformelor teste contra cronometru la finalul căruia primește 
punctajul, iar cu ajutorul acestuia își poate da seama cât de bine a asimilat noile cunoștințe. 

 Cu ajutorul tehnologiei elevii au acces la resurse educaționale după un program mai flexibil, pot 
învăța mult mai ușor și într-un timp mai scurt cu ajutorul videoclipurilor, le asigură alegerea și folosirea 
strategiilor adecvat pentru rezolvarea anumitor probleme, învață în ritmul lor, într-un mod mai independent, 
stimulează gândirea și imaginația și le permite să acceseze tot mai multe informații. Cele mai utile platform 
la învățământul primar sunt: Skype, Whatsapp, Facebook Messenger și Zoom. 

 Un grad mare de implicare în realizarea procesului de învățare online îl au părinții deoarece este 
important să pregătească elevul pentru programul stabilit de către cadrul didactic. În cazul celor mici, 
părinții au acces la modul de predare și la teme, sunt la current cu situația școlară a copilului, nu pot lipsi 
de la ore deoarece sunt supravegheați și îndrumați de către unul dintre părinți. 

 Școala online are avantajul de a învăța și scrie lecțiile încărcate de pe diferite platform în liniște și în 
ritmul propriu, dă prilejul elevilor de a explora moduri noi de învățare, cu mijloace mai atractive decât cele 
tradiționale.  

 Pentru cei mici, cursurile tradiționale pot fi mai potrivite deoarece participarea la cursuri îi ajută să 
interacționeze cu personae de vârsta lor, să urmeze un program regulat și să-și îmbogățească aptitudinile 
fizice, să fie mai disciplinați. Totodată acest lucru permite cadrelor didactice să-și cunoască și să evalueze 
mai bine elevii, să cunoască punctele forte și punctele slabe putând să acționeze și să ghideze mai bine 
aceste situații. 

 Învățarea în clasă este mai utilă deoarece elevii pot să-și clarifice propriile întrebări și nelămuriri 
direct cu profesorul obținând astfel răspunsuri imediate și împărtășind direct propriile opinii. 

 Printre dezavantajele învățării online se află lipsa conexiunii la internet, copii care împart un singur 
telefon, laptop, tabletă cu frații lor, lipsa accesului la tehnologie, precum și lipsa testării eficiente și a notării 
adecvate.  

 În învațarea online se pune presiune mai mare pe elevi, deoarece trebuie să depuna un efort mai mare, 
să descopere și să studieze singuri. În cazul claselor primare presiunea există si asupra parinților care trebuie 
să-i ajute pe cei mici si la partea de tehnologie cât și la realizarea temelor. 
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ȘCOALA ONLINE, NOUA PROVOCARE 

 

MARINA SIMA, 

 ȘC. GIM. EPISCOP MELCHISEDEC ȘTEFANESCU GARCINA 
 

Situația din luna martie, când am primit vestea că școlile vor fi închise și cursurile suspendate, a părut 

neverosimilă în primă instanță, însă ne-a dat ocazia să ne reconfigurăm resursele și strategiile și să 

coroborăm experiențele dobândite în zona de educație și de comunicare, să punem totul la un loc pentru a 

contura un nou mediu de învățare. 

Noi, profesorii, nu am fost pregătiți pentru a face învățământ la distanță, educație folosind tehnologia 

online. Este o mare diferență între activitatea de învățare în clasă, față în față, și cea care are loc în spațiul 

virtual. Chiar dacă suntem bine echipați cu certificări, diplome, trebuie să facem o schimbare majoră de 

paradigmă. Am constatat că deținem competențele respective, doar că în ultimii 10 ani, de când tot vorbim 

de IT, de includerea tehnologiei în activitățile de predare, nu am început să practicăm aceste lucruri în 

adevăratul sens al cuvântului. Acum, puși în fața faptului împlinit, atât elevii cât și profesorii au dovedit 

că sunt capabili să se adapteze rapid la mediul de comunicare nou. Copiii au înțeles necesitatea izolării și 

au participat activ la toate activitățile propuse, privind cu deschidere lecțiile în format diferit și explorând 

programe și proiecte la care nu au avut acces cu alte ocazii. Profesorii au descoperit programe și aplicații 

care facilitează cu siugranță dobândirea unor cunoștințe de către elevi, care încurajează învățarea 

colaborativă, exprimarea nemijlocită a opiniei. În același timp au creat matriale online de calitate, care să 

permit atât învățarea sincron cât și învățarea asincron și care să susțină învățarea facilitând tranziția între 

școala tradițională și cea online. În acest context conținuturile științifice au dobândit mobilitate și au testat 

versatilitatea celor care le predau dar și a celor care le receptează. S-au deschis noi granițe către învățarea 

eficientă, independent de un timp și de un spațiu anume. 

Această perioadă s-a conturat sub forma unei oportunități uriașe de explorare, de învatare, în special 

pentru profesori. Am convingerea că, atunci când învațarea formală va reveni în spațiul fizic al școlii, 

tehnologia va fi folosită mult mai bine astfel încât să susțină metodele tradiționale utilizate la ore. Cred că 

vom fi în pas cu realitatea în care trăim, păstrând însă limitele sănatoase în ceea ce privește expunerea în 

fața ecranelor sau a conținutului de pe Internet. 
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ȘCOALA ON-LINE 

 

PROF. SIMEDRE DANIELA ANA 

LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU” GIURGIU 
 

 COVID-19 a avut drept rezultat școli închise în întreaga lume. La nivel global peste 1, 2 miliarde de 

copii au fost afectați de această măsură. 

Drept urmare, educația s-a schimbat dramatic odată cu creșterea considerabilă a e-learning-ului, astfel 

încât predarea se desfășoară de la distanță și pe platformele digitale. 

 Cercetările sugerează că prin intermediul învățării online crește retenția de informații și un aspect 

important este acela că durează mai puțin timp ca informația să fie procesată și însușită de către elevi, ceea 

ce înseamnă că modificările pe care le-a provocat această pandemie ar putea să devină obișnuință de acum 

înainte. 

În timp ce unii consideră că trecerea rapidă și neplanificată către învățarea online - fără formare, fără 

experiență și cu o pregătire redusă - va avea ca rezultat o experiență slabă a utilizatorului care este 

insuficientă pentru o creștere susținută, alții cred că va apărea un nou model hibrid de educație, cu beneficii 

semnificative. Având în vedere incertitudinea și lipsa predictibilității referitoare la perioada imediat 

următoare, integrarea tehnologiei informației în educație va fi probabil accelerată în continuare și ne putem 

aștepta ca educația online să devină, în cele din urmă, o componentă integrantă a educației școlare. 

Există totuși provocări de depășit. Unii elevi fără acces fiabil la internet și / sau tehnologie se luptă 

să participe la învățarea digitală; acest decalaj se observă la noi în țară cu precădere între mediul rural și cel 

urban. 

 Este învățarea online la fel de eficientă?  

Pentru cei care au acces la tehnologia potrivită, învățarea online poate fi mai eficientă în mai multe 

moduri. Unele cercetări arată că, în medie, elevii rețin cu 25-60% mai mult material atunci când învață 

online, comparativ cu doar 8-10% în sala de clasă. Acest lucru se datorează mai ales faptului că foarte mulți 

elevi pot învăța mai repede online. Învățarea electronică necesită 40-60% mai puțin timp pentru a învăța 

decât în cadrul tradițional al sălii de clasă, deoarece elevii pot învăța în ritmul lor propriu, se pot întoarce 

asupra anumitor paragrafe, pot reciti informația, pot sări sau accelera parcurgerea materiei după cum aleg. 

 Un lucru este cert și anume că în urma acestei pandemii și a situațiilor cu care fiecare dintre noi, 

cadrele didactice, ne-am confruntat în încercarea de a continua procesul educativ cu elevii noștri am 

constatat cât este de importantă diseminarea cunoștințelor și a exemplelor de bună practică, iar dacă 

învățarea online poate juca un rol esențial în acest moment, noi suntem obligați să explorăm întregul 

potențial. 

 

1221



 
ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF.INV PRIMAR, SIMINESCU PETRONELA 

ȘCOALA PRIMARA HORGA, JUD VASLUI 
 
 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, cadrele didactice din România au fost provocate să se 

adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu 
instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai 
mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 În primele săptămâni, învățătorii au dat teme la disciplinele de bază și i-au îndemnat pe elevi să 
citească, au monitorizat ulterior realizarea temelor fiecărui elev, prin postarea și evaluarea acestora pe 
Whatsapp sau Messenger, cu feedback aplicat și încurajări pe proces. Elevii din ciclul primar mai ales, au 
postat și scurte filmulețe în care au povestit ceea ce au citit sau filmulețe de salut și reconectare cu colegii 
și profesorii. 

 Elevii au fost dornici, chiar entuziasmați să lucreze în aceste săptămâni, părinții i-au susținut și ajutat, 
învățătorii i-au încurajat, au comunicat foarte mult cu ei și au fost foarte atenți la reacțiile lor care au fost. 

 A fost o perioadă în care, toți, am învățat mai multe despre lumea digitală. Școala s-a 
reconfigurat, clasa a devenit acasă, lecțiile s-au transformat. Ne-am adaptat, informându-ne, 
organizându-ne, colaborând cu colegii, cu școala și am stabilit: Ce facem?, Cum?, În ce fel?, pentru 
a facilita accesul copiilor în spatial online și a eficientiza procesul predării . Astfel, s-a elaborat un 
plan și o serie de măsuri, la nivel de școală, menite să faciliteze continuarea învățării în spatial virtual: 

 Crearea unor întâlniri online a profesorilor utilizând aplicația Zoom pentru reorganizarea 
programului și a resurselor pentru îmbunătățirea lecțiilor. 

 Monitorizarea fiecărui copil pentru a găsi soluții împreună cu părinții cum putem transmite celor 
care nu au internet sau calculator resurse pentru a învăța/citi. 

 Stabilirea unui orar de lucru la nivel preșcolar, primar și gimnazial cu interval orar, discipline și 
resurse/teme/activități pentru fiecare clasă, conform orarului pentru început. 

 Susținerea unui training online cu profesorii/învățătorii pentru utilizarea aplicației zoom și a altor 
aplicații utile pentru învățare online și comunicare mai bună cu elevii și părinții. 

 Adunarea resurselor utilizate( link-uri aplicații, pași de utilizare etc.) într-un folder al școlii în 
Google Drive (pentru a fi accesate oricând), iar cele specifice claselor, în foldere pe clase (fișe, link-uri, 
filme). 

 Aplicarea unor fișe de feedback atât elevilor cât și părinților. 
 Întâlniri săptămânale cu părinții pentru a împărtăși nevoile, problemele sau reușitele copiilor lor. 
 În fiecare săptămână o întâlnire non formală cu elevii (cu teme care-i preocupă, răspuns la 

întrebări, oră de lectură etc.). 
 Copiii care studiaza acasa au parte de atentia nemijocita a educatorului, dezvolta relatii mai apropiate 

cu parintii care implica si mai mult respect, au o calitate a vietii crescuta (sentiment de siguranta si confort), 
pot investi mai mult timp in domeniile in care sunt talentati, inteleg mai bine explicatiile, se socializeaza in 
mod pozitiv, au parte de experiente mai variate, pot avea rezultate mai bune la invatatura.  
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ȘCOLA ALTFEL – O ACTIVITATE DE SUCCES 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR SIMION CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ,,POET OVIDIU”, OVIDIU 
 

 Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă despre care putem spune că este dominată de 

accelerarea continuă a ritmului de viață al omenirii. Școala are rolul de a pregăti viitorul adult, astfel încât 

să vină în întâmpinarea nevoii de schimbare.  

Școala românească începe să fie altfel decât era înainte. Activitatea din ciclul primar influențează 

decisiv personalitatea copilului. Învățământul primar reprezintă partea cea mai stabilă a învățământului 

românesc, cea mai veche sub raport istoric, bine verificată în practică, dar și deschisă spre inovare. 

Programul educațional ,,Școala altfel”aduce un element de noutate în desfășurarea procesului 

instructuv – educativ. Acest program se întinde pe o perioadă de o săptămână dând posibilitatea elevilor să 

aleagă între diferite activități educative pe care doresc să le desfășoare. Scopul acestui program este 

implicarea tuturor elevilor dar și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și 

preocupărilor diverse ale elevilor, punând în valoare capacitățile și talentele acestora în diferite domenii 

stimulând participarea lor la diverse activități. 

În elaborarea proiectului sunt solicitate și propuneri ale elevilor, împreună cu cadrele didactice, iar în 

cadrul ședințelor comisiilor metodice se selectează ideile principale. Programul este întocmit prin 

cumularea ideilor dezbătute în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral precum și în 

comitetul reprezentativ al părinților. Cadrele didactice solicită elevilor propuneri referitoare la program și 

discută variantele posibile de desfășurare a acestora în cadrul comisiilor metodice. Selecția activităților se 

face la nivel de clasă sau la nivelul fiecărei unități de învățământ, atingându-se obiectivele comunității 

respective.  

Acest program, ,,Școala altfel” reprezintă calea spre consolidarea relației profesor – elev, iar 

atmosfera din această perioadă este una specială, fiind trăită atât de elevi cât și de cadrele didactice cu 

sentimentul câștigării unor noi experiențe. 

Copiii sunt dornici de a participa la activitățile propuse, cadrele didactice dispuse să socializeze cu 

elevii, într-un context nonformal, inovator destins. 

Acest program este o combinație de școală și timp petrecut cu elevii într-un mod plăcut fără a fi 

stresați de sunetul clopoțelului și prezența catalogului. Această perioadă este de fapt o abordare 

transdisciplinară care dă posibilitatea cadrului didactic să cunoască trăirile elevilor, motivele pentru care se 

implică în activitatea școlară, să corecteze acolo unde este necesar. Transdisciplinaritatea stabilește punți 

între diferite cunoștințe, între acestea și însemnătatea lor pentru viață dar și între acestea și posibilitățile 
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interioare ale copilului. Astfel, disciplinele furnizează situații de învățare, învățarea devenind un proiect 

personal al elevului. Prin acest tip de activități elevul devine centrul în jurul căruia gravitează întreaga 

desfășurare a activității didactice. Elevul devine actorul principal al acțiunii: imaginează, construiește, 

cercetează, creează și transpune în practică originalitatea preluând modelul învățătorului. 

Programul educațional Școala altfel contribuie la formarea și dezvoltarea complexă a personalității 

elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic și fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educației al 

cărei scop ultim este pregătirea pentru viață al elevului. 
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GRADINITA DIGITALA 

EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: SIMION PERSIDA MARTA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 

SIGHETU MARMATIEI, MARAMURES 
 
 Perioada prin care trecem reprezinta pentru noi toți mai mult decat o provocare obișnuita – întregul 

nostru stil de viața este pus la îndoiala pe o perioadă nedeterminata. Ce se întâmplă cu prescolarii si cu 
sistemul de predare-învațare-evaluare în general?  

 Starea de urgenta a provocat un experiment social in domeniul educatiei. Fortati sa ramana aproape 
trei luni inchisi in casa, copiii si profesorii s-au mutat in mediul online si au invatat sa folosesca diferite 
platforme digitale pentru a comunica si a-si face lectiile. 

 Pentru mine, toate activitatile sustinute on line au fost niste provocari, in mod deosebit activitatile 
matematice, deoarece aceste activitati trebuiau gandite in asa fel incat prescolarii sa fie atrasi de ceea ce 
inseamna/grupa, obiecte, cifra. La toate activitatile matematice trebuiau confectionate multe materiale 
atractive, interesante, viu colorate si in acest sens machetele 3D au avut un succes deosebit 

 Stim cu totii ca activitaţile matematice implica o tensiune, o mobilizare a tuturor componentelor 
psihicului uman, dar mai ales a gandirii şi a inteligenţei. 

Marele psiholog G. Berger afirmă: Specificul lumii noastre este ca se schimba din ce în ce mai repede 
şi ca ne pune în prezenţa unor situaţii originale, neprevazute, ba chiar indispensabile. Trebuie deci sa-i 
pregatim pe copiii noştri sa fie inventivi şi sa dea în acelaşi timp dovada de curajul necesar ca sa ia 
iniţiative şi sa aiba gandirea necesara descoperirii unor soluţii noi. „  

 De asemenea activitațile matematice au un rol activ în dezvoltarea gandirii, atat prin formarea 
copiilor cu cunoștințe, cat și prin formarea deprinderilor matematice. Activitațile matematice stimulează și 
alte procese psihice ca imaginația, memoria. 

În procesul de însușire a cunoștințelor matematice este intens activizata memoria deoarece copiii 
trebuie să rețina, sa pastreze și sa reproduca în mod conștient cunoștințele dobandite. Domeniul științe - 
include atat abordarea domeniului matematic cat și înțelegerea naturii. Prin intermediul jocurilor dirijate on 
line, cu materiale confectionate si machete 3D preșcolarii au fost pusi în contact cu domeniul matematic. 
Astfel am reusit sa dezvolt reprezentările copiilor cu privire la unele concepte, precum: volum, masa, 
număr, am implicat prescolarii în activități de clasificare, descriere cantitativă, toate aceste lucruri fiin 
realizate on line, pe platformaZOOM. Activităţile matematice determină formarea unor deprinderi 
intelectuale, dar şi capacităţi, priceperi ce favorizează structuri perceptiv motrice specifice conceptelor 
matematice. Abilităţile matematice sunt clasificate după nivelul de dezvoltare a bazei senzoriale de 
cunoaştere:  

-de identificare a obiectelor şi mulţimilor;  
-de triere sortare şi formare a mulţimilor,  
-de elaborare a judecăţilor de valoare şi de exprimare a unităţilor logice  
-de ordonare, clasificare, seriere în varianta cantităţii 
-apreciere globală a cantităţii, -grupare, asocierea obiectelor în perechi. 
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 E foarte importanta o proiectare și organizare meticuloasa, în vederea însușirii de catre copii a 

conceptelor prematematice specifice fiecarui nivel de varsta. Obiectivele, metodele didactice utilizate, 
forma de organizare a activitații, conținuturile, materialul didactic care va fi utilizat în activitate, necesarul 
de timp, sunt în stransa legatura atat unele cu celelalte, cat și cu nivelul varstei, cu particularitațile psiho-
comportamentale individuale ale copiilor, dar și cu capacitatea educatoarei de a organiza și conduce 
demersul didactic online 

 
 
 Alături de doamnele educatoare Boicioc Tunde si Simion Persida 

trimitem si noi, piticii din grupa Bambi, de la Grădiniță cu Program prelungit 
nr8, Sighetu Marmației, mesajul nostru Totul va fi bine. O VOCE CALDĂ 
DE COPIL FACE TOTDEAUNA BINE! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIZAU PAUL 
GRUPA  BAMBI Gradinita cu PP nr.8 

SIGHETU MARMATIEI 
EDUCATOARE/BOICIOC TUNDE 

PERTA MATEO 
GRUPA  BAMBI/Gradinita cu PP nr.8 

SIGHETU MARMATIEI 
EDUCATOARE/SIMION PERSIDA 

MARZA FABIAN 
GRUPA BAMBI/Gradinita cu PP nr.8 

SIGHETU MARMATIEI 
EDUCATOARE/BOICIOC TUNDE 
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MAN ALFRED SI MAN LEA 
GRUPA BAMBI/Gradinita cu PP nr.8 

SIGHETU MARMATIEI 
EDUCATOARE/BOICIOC TUNDE 

 SIMION PERSIDA 

FRASIN ANA 
GRUPA BAMBI/Gradinita cu PP nr.8 

SIGHETU MARMATIEI 
EDUCATOARE/BOICIOC TUNDE 

PETROVAN SONIA 
GRUPA BAMBI/Gradinita cu PP nr.8 

SIGHETU MARMATIEI 
EDUCATOARE/ SIMION PERSIDA 

LAZAROI LUCA 
GRUPA BAMBI/Gradinita cu PP nr.8 

SIGHETU MARMATIEI 
EDUCATOARE/SIMION PERSIDA 
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TOTUL VA FI BINE! –SCOALA ONLINE 

 

PROF.INV. PRESCOLAR: SIMIONESCU GABRIELA LAURA 
 

 Avantajele scolii online: 

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 

2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor 

elevilor; 

3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

5. Dezvoltarea culturii vizuale; 

6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 

8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 

9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 

10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în 

funcţie de secvenţa anterioara; 

11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

13. Metode pedagogice diverse; 

14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între educat 

şi educator. 

Cu toate acestea avem şi dezavantaje: 

1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 

2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 

3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 

4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 

Utilizarea calculatorului vizează: 

• Predarea cunoştinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale; 
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• Instruirea individualizată; 

• Facilitarea diverselor activităţi specifice procesului instructiv-educativ; 

• Informatizarea orientării şcolare şi profesionale; 

• Utilizarea calculatoarelor ca instrumente administrative în şcoli; 

Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace 

didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a 

calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. 

Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le 

valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 

Introducerea calculatorului în procesul didactic şi învăţarea asistată de calculator prefigurează doar 

schimbări calitative în tehnologia didactică, domeniu care asigură scurtarea timpului de evaluare obiectivă 

a calităţilor mijloacelor de învăţământ şi a metodelor.  
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TOTUL VA FI BINE! 

  

 PROF. INV. PRIMAR: SIMIONESCU GEORGETA LAURA 
 

 În unele săli de clasă din România sunt peste 30 de elevi. Prin urmare, este foarte dificil ca toți să 

aibă șansa să participe activ la fiecare oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, mai ales în 

pauze. Pentru introvertiți e un adevărat consum de energie să petreci 4 ore într-o încăpere cu alte 30 de 

persoane cu care ești nevoit să socializezi. 

 

 Școala online aduce cu sine un avantaj din acest punct de vedere. Astfel, îți poți scrie și învăța lecțiile 

puse de profesori pe diverse platforme în liniștea și confortul casei tale. Fără tot felul de presiuni sociale 

care inevitabil apar atunci când îți împarți spațiul cu câteva zeci de persoane. Pentru elevii introvertiți este 

o modalitate de lucru ideală. 

 

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 

învățare – evaluare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit numeroase 

videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuita. M-au ajutat să privesc subiectele predate 

la școală dintr-o altă perspectivă.  

 

 Primul avantaj este că îți poți face singur programul de lucru. Pentru unii însă asta se poate transforma 

într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță te pot conduce la o delasare continuă. 

Fiind mereu obișnuiti ca sarcinile și programul să le fie dictate de profesori, se trezesc că acum trebuie să 

le organizeze singuri. În consecință, sunt confuzi și nu știu de unde să înceapa. 
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RESURSELE ON-LINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR SIMON EMESE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRĂCIUNEȘTI 

JUD. MUREȘ  
 

„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului ») 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 

de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom constata că nu există domeniu de 

activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 

a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 

facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 

cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 

românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 

elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 

pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 

deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 

disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 

manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacității de 

lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 

încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 

tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 

de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 

și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 

al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. 

prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua 
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Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora 

de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performanța în învățare este 

determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 

caută să se adapteze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 

informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 

se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 

de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 

educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 

corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 

activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 

deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 

încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 

bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 

elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 

total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

PROF. INV. PRIMAR SIMON MARCIANA-CERASSELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DOMNIȚA MARIA” BACAU 
 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile, profesorii din 

România au fost nevoiți să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea 

continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și, cu multă determinare, 

putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să 

lucreze independent. 

Conducerea fiecărei școli a coordonat organizarea școlii online, astfel încât profesorii să 

comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate în prealabil. Tot acest 

context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. 

Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele pot fi 

organizate online, exemplele reușite ale celor care au aplicat aceste măsuri arată că, oricât de anevoios, 

procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers ține, întâi de toate, 

de o planificare cât mai bună. 

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, e nevoie de trei tipuri de 

resurse: 

1. o platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii (cele mai eficiente platforme 

pe care le folosesc profesorii: Zoom și Google Meet, cu sugestii de alternative unde procesul de a crea 

o întâlnire online e similar și accesul e gratuit); 

2. aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau 

teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și 

feedback din partea profesorului (recomandări Google Classroom și alternative folosite de profesori, 

precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo); 

3. resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 

formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, 

cât și ca teme de lucru pentru acasă (aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl 

sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual). 

 Nivelul de implicare a familiei/părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni, pe viitor, de 

formare la părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului (prin redefinirea 

acelei „școli a părinților”, printr-o partajare realistă a rolurilor). 
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 Elevul are acces la informația digitală, dar nu are obișnuința de a învăța în acest sens și acest 

lucru reprezintă un motiv în plus pentru utilizarea unui număr restrâns de soluții și aplicații digitale 

în realizarea activităților didactice online. 

 În ceea ce privește activitatea elevilor, trecerea bruscă la activitatea online a presupus în primul rând 

dificultăți tehnice, apoi lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul insuficient al 

competențelor digitale, lipsa unui dispozitiv adecvat, lipsa unui program bine structurat, lipsa controlului 

și monitorizării constante a activității lor, acces limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa de interes/ 

interdicții din partea adulților. 

Este evident că școala, chiar și repoziționată în zona digitală, trebuie să continue să reprezinte 

pentru elev o resursă de siguranță și de continuitate. În momentul în care sunt utilizate prea multe 

platforme, există riscul ca respectiva unitate, elementul de securitate emoțională să fie perturbat, 

pentru că elevii pot să aibă o senzație de nesiguranță, cauzată de faptul că mutarea de pe o platformă 

pe alta induce o repoziționare, o reconsiderare a adaptării. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare–

învățare–evaluare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp se găsesc o groază de 

videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuiți.  
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IMPLICAREA ȘCOLII, FAMILIEI ȘI COMUNITĂȚII  

 ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
 

SIMONA GIRCOVEANU, PROFESOR LB. ENGLEZA, 
 LICEUL TEHNOLOGIC ”DANUBIUS”  

 
Ultimii ani au cunoscut o dezvoltare amplă in ceea ce privește cercetarea implicării școlii, familiei și 

comunității în educarea tinerei generații. Randamentul școlar scăzut și rata din ce in ce mai crescută a 
abandonului au făcut ca educatorii și cercetătorii in domeniul eucației să devină tot mai conștienți de 
importanța implicării familiei și comunității pentru creșterea eficacității școlii și rezultatelor pozitive ale 
elevilor. Pentru ca școala să educe tinerii eficient, familia si comunitatea trebuie să devină parteneri în 
proces. 

 Familia și comunitatea trebuie să devină parteneri ai școlii în educarea și dezvoltarea copiilor. Acești 
parteneri împărtășesc aceleași interese și responsabilități pentru copii si lucrează împreună pentru a crea 
programe mai bune și oportunități pentru elevi. Rolul familiei a devenit tot mai pregnant în această perioadă 
prin implicarea ei în activitatea școlară a copilului în mediul online. Părinții au fost foarte implicați, 
acordând atenție participării copiilor la orele online, dar și la rezolvarea cerințelor stabilite de 
învățător/profesor.  

 Există multe motive pentru dezvoltarea parteneriatelor dintre școală, familie și comunitate. Printre 
ele se pot enumera: îmbunătățirea programului și climatului școlar, oferirea suportului familial, creșterea 
capacității de leadership a părinților, crearea de contacte între familie și școală/comunitate, ajutorul oferit 
profesorului în munca lui. Oricum, motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este să ajute 
toți tinerii să reușească în școală și mai târziu, în comunitate. Cum arată un program al unui parteneriat de 
succes? Cum pot fi proiectate și implementate aceste practici? Care sunt rezultatele unei mai bune 
comunicări, interacțiuni și schimburi în ceea ce privește aceste 3 contexte? Aceste intrebări au provocat 
cercetare și exercițiu, creând un câmp interdisciplinar de investigație în cadrul parteneriatului școală, 
familie și comunitate integrând ”grija” ca si concept de bază. 

În acest context unele practici sunt implementate în școlile din întreaga lume în care se depune efort 
pentru cresterea și îmbunătățirea legăturilor cu școala și comunitataea. Aceste legături sunt menite să creeze 
parteneriate de succes între elevi, familie și educatori. 

Activitatea de ”parenting” este menită să ajute familia să intărească abilitațile părintești, să înțeleagă 
dezvoltarea copilului și adolescentului și să creeze condițiile de acasă care să susțină învățarea la fiecare 
nivel școlar. Aceste tipuri de activități de asemenea permit familiei să ofere informații școlii astfel încât 
educatorii să înțeleagă rădăcina, cultura și scopul familiei în ceea ce privește propriul copil. În același timp, 
ele oferă familiei informații în legătură cu așteptările față de activitatea copilului și cum să se pregătească 
pentru tranziția copilului de la etapa de preșcolar și pană la liceu. Foarte important este rolul familiei și 
responsabilitatea acesteia în ceea ce privește frecventarea cursurilor de către copil, îndrumarea către liceul 
potrivit și alte subiecte care sunt importante pentru succesul școlar al viitorului adult. Pentru a veni în 
sprijinul părinților, școala poate oferi acestora programe de dezvoltare educațională, întâlniri regulate 
pentru susținera acestor familii. Pentru a se asigura că familia oferă informații valoroase școlii, profesorii 
pot cere părinților la începutul anului școlar sau periodic păreri despre punctele slabe sau puternice ale 
copiilor, talent, interese, nevoi și scop. În această perioadă s-au desfășurat activități online împreună cu 
parinții, pentru ca aceștia să înțeleagă mai bine perioada de acomodare a elevului cu noua situație de 
învățare. Sondajele școlare realizate pentru părinți și elevi au arătat care sunt nevoile reale ale copiilor și 
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cum se descurcă aceștia în mediul online. În sensul acesta s-au făcut eforturi di partea ambelor părți pentru 
ca procesul de învățămînt să se desfășoare in continuare în condiții bune. 

Rezultatele acestor activități constau în creșterea încrederii în sine, în legătura cu educația copilului. 
Acesta va fi tot mai conștient de sprijinul părinților, iar profesorii vor înțelege mai bine legătura copil-
părinte. 

Parteneriatul școală, familie și chiar comunitate este deosebit de important în acest sens. Întâlnirile 
regulate, monitorizarea atentă din partea celor implicați, precum și discuții, dezbateri, seminarii pe anumite 
aspecte ale prezenței violenței în școală pot duce la minimaizarea acesteia în cazul în care există sau la 
prevenirea apariției acesteia. Vizionarea de filme sugestive, participarea la diferite activități sau discuții 
purtate periodic cu consilierul școlar și chiar cu profesorii clasei, constituie excelente exemple de bune 
practici aplicate în școală. 
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EFЕCTЕLЕ TЕHNОLОGІЕІ DІGІTALЕ ASUPRA EDUCAȚIA 

PREȘCOLARILOR 

 

AUTOR: SIPOS MARGIT KATALIN 

UNITATE DE INVAȚAMANT: CSEI BONITAS ORADEA, BIHOR 
 

Mеdia, dе la tеlеviziunеa tradițională ola „noilе mеdia” (inϲluѕiv tеlеfoanеlе mobilеo, iΡad-urilе și 

ѕoϲial mеdia) ѕunt o forță dominantă în viața ϲoрiilor. Dеși maѕѕ-mеdia nu еѕtе рrinϲiрala ϲauză a vrеunеi 

рroblеmе majorе dе ѕănătatе în Ѕtatеlе Unitе, dovеzilе ѕunt aϲum ϲlarе ϲă рot ϲontribui ѕubѕtanțial la multе 

riѕϲuri și рroblеmе dе ѕănătatе difеritе și ϲă ϲoрiii și adolеѕϲеnții învață și рot fi influеnțați nеgativ dе maѕѕ-

mеdia. Ϲu toatе aϲеѕtеa, alfabеtizarеa mеdia și utilizărilе рroѕoϲialе alе maѕѕ-mеdia рot ѕрori ϲunoștințеlе, 

ϲonеϲtarеa și ѕănătatеa. Ρătrundеrеa ϲoрlеșitoarе a maѕѕ-mеdia în viața ϲoрiilor și adolеѕϲеnților nеϲеѕită 

un angajamеnt rеînnoit dе a ѕϲhimba modul în ϲarе реdiatrii, рărinții, рrofеѕorii și ѕoϲiеtatеa abordеază 

utilizarеa mijloaϲеlor mеdia реntru a atеnua рotеnțialеlе riѕϲuri реntru ѕănătatе și реntru a înϲuraja 

utilizarеa adеϲvată a maѕѕ-mеdia. 

Ϲonform unui ѕtudiu rеϲеnt, рrеșϲolarii ϲu vârѕtе întrе 3 și 5 ani реtrеϲе aрroaре 6 orе ре zi ϲu o 

variеtatе dе mеdii difеritе, iar ϲoрiii mai mari și adolеѕϲеnții реtrеϲ > 11 orе ре zi. Ρrеzеnța unui tеlеvizor 

(TV) în dormitorul unui ϲoрil ϲrеștе și mai mult aϲеѕtе ϲifrе, iar 51% dintrе рrеșϲolarii amеriϲani au un 

tеlеvizor în dormitorul lor. Ρrеșϲolarii реtrеϲ aϲum mai mult timр la tеlеvizor еѕtе aϲtivitatеa рrinϲiрală 

реntru ϲoрii și adolеѕϲеnți. 

TV rămânе mеdiul рrеdominant (> 4 orе ре zi), dar aрroaре o trеimе din рrogramеlе TV ѕunt 

vizualizatе ре рlatformе altеrnativе (ϲomрutеrе, iΡadѕ, ѕau tеlеfoanе mobilе). Aрroaре toți рrеșϲolarii și 

adolеѕϲеnții au aϲϲеѕ la intеrnеt (84%), adеѕеa dе marе vitеză, iar o trеimе au aϲϲеѕ în рroрriul dormitor. 

Timрul ϲomрutеrului еѕtе dе рână la 1, 5 orе ре zi; jumătatе din aϲеaѕta еѕtе ϲhеltuită în rеțеlе dе ѕoϲializarе, 

joϲuri ѕau vizionarе dе vidеoϲliрuri.  

În ϲiuda a tot aϲеѕt timр mеdia și a noilor tеhnologii, mulți рărinți рar ѕă aibă рuținе rеguli рrivind 

utilizarеa mеdiilor dе ϲătrе ϲoрiii și adolеѕϲеnții lor. Într-un ѕtudiu rеϲеnt, în ϲazul a două trеimi dintrе 

рrеșϲolarii ѕе raрortеază ϲă рărinții lor nu au „niϲio rеgulă” în ϲееa ϲе рrivеștе timрul реtrеϲut ϲu mеdia. 

Mulți ϲoрii văd filmе ϲu ΡG-13 și R-fiе onlinе, la TV ѕau în film tеatrе - ϲarе ϲonțin ϲonținut рroblеmatiϲ 

și ѕunt în mod ϲlar inadеϲvatе реntru vârѕta aϲеѕtora.  

Ρuțini рărinți au rеguli рrivind utilizarеa tеlеfonului mobil реntru ϲoрiii ѕau adolеѕϲеnții lor. Ρеѕtе 

60% dintrе adolеѕϲеnți trimit și / ѕau рrimеѕϲ mеѕajе tехt duрă „aрariția luminilor”, iar aϲеștia raрortеază 

nivеluri ϲrеѕϲutе dе oboѕеală, inϲluѕiv la grădiniță.  
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Dе aрroaре 3 dеϲеnii, AAΡ și-a ехрrimat îngrijorarеa ϲu рrivirе la реrioada dе timр ре ϲarе рrеșϲolarii 

o реtrеϲ ϲu maѕѕ-mеdia și dеѕрrе o рartе din ϲonținutul vizualizat. Într-o ѕеriе dе dеϲlarații dе рolitiϲă, AAΡ 

și-a dеlimitat îngrijorărilе ϲu рrivirе la violеnța în maѕѕ-mеdia, imaginilе ϲu un ϲonținut ѕехual din maѕѕ-

mеdia, ϲonѕum dе ѕubѕtanțе, vidеoϲliрuri muѕiϲalе, obеzitatе еtϲ. Ρolitiϲa AAΡ ехiѕtеntă diѕϲută dеѕрrе 

utilizărilе рozitivе, рroѕoϲialе alе maѕѕ-mеdia și nеϲеѕitatеa еduϲațiеi mеdia în șϲoli și aϲaѕă. 

Ѕреϲtaϲolе рrеϲum „Ѕеѕamе Ѕtrееt” рot ajuta рrеșϲilarii ѕă numеrе ѕau ѕă ϲitеaѕϲă. Dе aѕеmеnеa, 

рrеșϲolarii рot învăța еmрata față dе raѕă și tolеranță еtniϲă și o întrеagă variеtatе dе abilități intеrреrѕonalе.  

Mеdia рroѕoϲială рoatе influеnța și adolеѕϲеnții. Ϲomрortamеntеlе dе ajutor рot ϲrеștе duрă 

aѕϲultarеa dе vеrѕuri alе ϲântеϲеlor рroѕoϲialе (mai dеgrabă dеϲât nеutrе), iar informațiilе рozitivе dеѕрrе 

ѕănătatеa adolеѕϲеnților ѕunt diѕрonibilе din ϲе în ϲе mai mult рrin intеrmеdiul noilor mеdia, inϲluѕiv 

vidеoϲliрuri ΥouTubе și ϲamрanii ϲarе înϲorрorеază mеѕajе tехt alе tеlеfonului mobil. 
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SCOALA DE ACASA SI INVATAMANTUL ONLINE,  

EXEMPLE DE BUNE PRACTICE, PARERI PRO SI CONTRA 
 

 SIPOS NATALIA - PROF. INV. PRESCOLAR  
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 ORADEA 

 
Criza provocata de pandemia COVID-19, a luat prin surprindere atat sistemul medical din Romania, 

cat si pe cel educational. In orice situatie insa, un domeniu important si prioritar al statului, trebuie sa 
ramana educatia, care, la randul sau, are nevoie de o formare continua pentru a corespunde cerintelor actuale 
ale societatii si sa pregateasca copiii si tinerii pentru a se integra activ in viata sociala si personala. 

Situatia de criza a scos la iveala problemele existente in societate, care cu certitudine isi vor aduce 
aportul la o schimbare radical a mentalitatii oamenilor. In acest context, se resimte o schimbare radicala a 
sistemului educational, pentru ai face pe educabili sa devina mai constienti, mai flexibili si mai bine 
pregatiti pentru viata de maine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie sa includa implicarea mai larga a 
parintilor, dar si a membrilor comunitatii, in calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice in educatia 
tinerei generatii. 

Pe perioada carantinei activitatea prescolarilor a fost o adevarata provocare atat pentru cei mici, cat 
si pentru parinti. Parintii au primit sarcini de la educatoare cu referire la organizarea timpului si a 
activitatilor, sfaturi pentru o comunicare eficienta, bazata pe repere cunoscute copiilor si cu mult accent pe 
emotii. 

Instrumentele si strategiile utilizate pentru conectarea de la distanta au fost diferite: prin video, 
filmulete cu activitati interactive, cantece, aplicatii practice, tutoriale, etc. Pe care educatoarea le trimite 
parintilor sau prin videoconferinte in grupuri mici insa, mai important decat metodele selectate, este 
obiectivul interactiunii in aceasta perioada, si anume conectarea directa cu prescolarul pentru ca in atentia 
educatoarei si a parintilor prioritara a fost starea emotionala a copiilor in detrimentul proiectelor didactice. 
Avand in vedere ca activitatea la nivel presolar nu era posibila fara implicarea si sprijinul parintilor, aceasta 
perioada a facut ca acele mici fiinte nevinovate sa se bucure de atentia si prezenta parintilor in viata si 
activitatile lor, pentru ca nimeni nu si-ar fi putut imagina ca vom trai asemenea vremuri in care vom putea 
petrece atat de mult timp alaturi de copiii nostri. In acest fel, parintii au facut fata cu succes provocarilor 
noastre, s-au angrenat in diverse tipuri de activitati propuse de noi, dar nu numai iar feedback-ul acestei 
perioade a fost unul pozitiv. Copiii au fost motivati sa faca diverse activitati, pe care apoi sa le posteze si 
sa se bucure de aprecierea noastra. Pe de alta parte, altii au fost total absenti in aceasta perioada, fie pe 
considerentul ca sunt de gradinita si nu pierd nimic, deoarece au timp sa recupereze, fie ca au fost dusi in 
grija bunicilor si tehnologia ii cam depaseste. Dar ceea ce le-a lipsit cu adevarat copiilor in aceasta perioada 
a fost contactul fizic cu educatoarea si al copiilor unii cu altii, deoarece la aceasta varsta activitatea 
predominanta este jocul, care implica implica mai multi actanti, care presupune antrenarea mai multor 
sentimente, gesturi, ganduri, aceasta relationare ducand la conturarea unei stari emotionale sanatoase. La 
gradinita se leaga pretenii, iar ocurile de rol si nu numai, au rolul de a consolida aceste prietenii care in 
conditiile unui invatamant la distanta isi pierd din calitate, copiii neputant socializa pe diversele grupuri de 
socializare existente, ei fiind prea mici pentru acest lucru. Consider ca din aceasta perioada a pandemiei, 
cu totii am avut ceva de invatat pentru ca aceasta perioada a fost o perioada de cugetare, de reflexie asupra 
prioritatilor vietii. 

In timpul invatatii de la distanta, parintii au implicat mai activ copiii si in treburile casnice, considerate 
utile deopotriva pentru toti membri familiei. Astfel, activitati precum aranjatul mesei, sortatul hainelor, 
stransul jucariilor, etc. pot fi activitati indragite de copii si foarte utile pentru dezvoltarea increderii in sine, 
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a autonomiei si a multor alte abilitati practice. Ajutorul este si pentru parinti, deoarece isi pot rezolva 
treburile in casa implicand mai activ copiii. Aceasta experienta ar trebui luata in considerare si de cadrele 
didactice atunci cand propun elevilor sarcini de scurta sau de lunga durata pentru acasa. 

Aceasta experienta a desfasurarii activitatilor online, a scos la iveala nu numai deficientele cu care se 
confrunta invatamantul romanesc, ci si modalitati de imbunatatire a sistemului educational prin exemplele 
de bune practici ale diferitilor actori educationali. In aceasta perioada am observat o buna colaborare intre 
cadrele didctice, am descoperit numeroase site-uri educationale, am acumulat noi experiente, parca cu totii 
ne-am unit intr-un front comun si am luptat pentru aceeasi miza si in aceeasi directie ca invatamantul sa fie 
cat mai eficient, cat mai flexibil si deschis schimbarilor. Elementele care au funtionat bine in cadrul invatarii 
de la distanta, pot servi drept repere pentru imbunatatirea invatamantului traditional organizat la scoala. 
Printre acestea as mentiona: folosirea multitudinilor de materiale si produse, preponderent din 
internet(google, youtube) alaturi de ghiduri metodologice; implicarea mai activa a parintilor in acordarea 
unui suport logistic si material copiilor; accent pe motivatia mai inalta a copiilor si valorificarea 
inteligentelor lor; studierea si valorificarea bunelor practici din tara si de peste hotare. 

Facand retrospectiva acestei perioade, pot spune ca odata ce lucrurile vor reveni la normal iar 
activitatile le vom desfasura in salile de clasa, cadrele didactice isi vor aduce, cu siguranta, contributia la 
modernizarea procesului de invatamant, vor pune mai mult accent pe dezvoltarea competentelor elevilor si 
mai putin vor fi axati pe asimilarea de continuturi, vor largi spectrul de activitati preponderent cu caracter 
interctiv, vor folosi diferite instrumente digitale, vor avea o comunicare mai larga cu parinti elevilor. 
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DIDACTICE  

DESFĂȘURATE ON LINE  
 

PROF. INV. PRESCOLAR: SIRBU MIRELA 
G.P.P. ”LICURICI”, STRUCTURA ”ZIG-ZAG” 

 
 Subsemnata Sirbu Mirelaa, educatoare titulară la G.P.P. ”Licurici”, structură ”Zig-Zag” din Ovidiu, 

jud. Constanța, coordonez alături de colega mea, Deacăn Valentina- Iuliana, grupa mică cu program 
prelungit ”Albinuțelor” din unitatea structură menționată și descriu activitatea profesională desfășurată în 
perioada de suspendare a cursurilor din unitățile de învățământ datorată pandemiei Covid-19. 

 Astfel, împreună cu colegele din unitate, am căutat variante de a ține legătura cu părinții pentru a-i 
sprijini în desfășurarea unor activități educative cu preșcolarii acasă, adaptându-ne noii situații. Din 16 
martie 2020 a fost creat grupul privat de facebook Gpp Licurici. Am îndrumat părinții pentru inscrierea în 
acest grup atât prin intermediul grupului de messenger existent, cât și luând legătura cu fiecare, împreună 
cu colega mea de la grupă. Din cei 35 de copii înscriși la începutul anului școlar, doar doi nu au acces la 
internet. Legătura cu aceștia doi este destul de dificilă datorită faptului că și legătura telefonică este 
intermitentă, schimbând des cartela telefonică.  

 Prima activitatea sugerată părinților în mediul on line a fost inspirată de imaginile din mass media: 
realizarea de către preșcolari a unui curcubeu însoțit de mesajul ”Totul va fi bine!”, afișarea lucrării la 
fereastră și trimiterea unei fotografii în grupul clasei. A fost un prim contact cu lucrul cu părinții și 
preșcolarii în mediul on line, feedback-ul fiind unul pozitiv. Intenția a fost de a acorda suport moral în 
această perioadă și transmiterea ideii că suntem alături de aceștia chiar dacă distanțati fizic. Tot sprijinind 
această idee, am avut în perioada amintită și apeluri video cu copii cărora le era dor de ”doamne” și de 
grădi, pastrând în acest fel relația nou formată, fiind vorba de grupă mică. 

 Incepând cu crearea grupului de facebook Gpp Licurici, am inițiat postarea zilnică a temelor propuse 
în planificarea activităților pe grupe de vârstă la nivelul unității, într-un iinterval orar prestabilit. Dimineața, 
între orele 9.00- 12.00, s-a realizat postarea activităților planificate pentru fiecare grupă de vârstă separat, 
iar după-amiaza, intre orele 16.00-18.00, răspunsuri ale părinților cu fotografii ale rezultatelor muncii 
preșcolarilor pentru temele respective. De asemenea, în fiecare zi am postat și alte propuneri de activități, 
alegând unele care nu necesitau timp îndelungat sau efort prea mare de realizare nici din partea copiilor, 
dar nici din partea părinților. Am apreciat rezultatele postate de părinți, încurajând activitatea copiilor sub 
supravegherea acestora. Am răspuns la întrebări suplimentare adresate de părinți, am oferit și alte idei de 
realizare pe grupul clasei, încurajând permanent dialogul pentru a facilita modul de desfășurare a 
activităților on line.  

 La realizarea planificărilor săptămânale am colaborat cu colegele de pe același nivel, respectiv grupa 
mică. Acestea au fost realizate prin inserarea de link-uri utile, atent selecționate, la tema activitătilor 
propuse pentru a oferi suport părinților pentru desfășurarea acestora.  

 La finalul fiecărei teme am realizat filmulețe care cuprind toate fotografiile cu activitățile și lucrările 
copiilor pe această temă. Am postat pe grupul clasei aceste filmulețe pentru a oferi părinților și preșcolarilor 
un feedback pozitiv, o satisfacție a muncii. 

 În această perioadă am desfășurat activitate specifică și în unitate, după o planificare care să nu 
pressupună prezența mai multor colege în același timp în unitate. Împreună cu colega de la grupă am sortat 
materialele, fișele de lucru ale copiilor, dar și alte activități organizatorice pentru grupa pe care o îndrumăm. 
Am pregătit mapele preșcolarilor pentru a fi distribuite părinților, tot după o programare prealabilă pentru 
a se evita aglomerarea. Am transmis părinților materialele pregătite, mapele cu lucrările copiilor fără a se 
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intra în unitatea de învățământ, repectând regulile impuse de autorități pentru această perioadă pe data de 
18 mai 2020.  

 Activitatea didactică este completată de studiul individual pentru pregătirea activităților on line, 
căutând permanent mijloacele cele mai potrivite pentru modul de desfășurare a activităților din acestă 
perioadă. Am accesat site-uri de specialitate, linkuri utile. De asemenea, lucrez și la cercetarea necesară 
lucrării pentru obținerea gradului didactic I pentru propria perfecționare. 

 Părinții au fost invitați să aprecieze activitatea on line a cadrelor didactice printr-un formular Google 
forms, rezultatele primite fiind îmbucurătoare. Acest lucru confirmă faptul că strădaniile fiecărui cadru 
didactic care formează echipa unității au fost în beneficiul copiilor și părinților, parteneri educaționali ai 
procesului intructiv-educativ, indiferent de forma de organizare, față în față sau on line, mai ales într-o 
perioadă nouă, neexperimentată vreodată cum este aceasta pe care o traversăm acuum. Consider că mi-am 
îndeplinit scopul de a menține continuitatea invătării și acasă, fără a neglija însă importanta contactului 
direct, față în față cu preșcolarii, atât de necesară însă la această vârstă, dar imposibil de realizat în acest 
moment. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!  

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SÎRBU OANA 
LICEUL COBADIN 

 

 
„Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoș, 
director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași. 

Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de la 
Universitatea din București, relevă punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul abordării 
lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația 
cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de 
motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar 
dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de 
creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această 
perioadă.” 

În această perioadă foarte mulți profesori¸ dar si elevi și-au desfășurat activitatea în mediul online. 
Aceasta perioadă a reprezentat o adevărată provocare venită din ambele părți. 

Deși foarte apreciată în alte țări, la noi școala online a fost privită cu foarte mare reticență. Din păcate, 
România nu este pregătită pentru acest tip de școală. Acest lucru este arătat de către specialiștii care in 
perioada aceasta au realizat un studiu. Peste 6.000 de cadre didactice au participat la cercetarea evaluativă 
privind practicile didactice și dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii în această perioadă. Cu un 
eșantion reprezentativ, investigația relevă măsurile de sprijin necesare și pot constitui baza pentru decizii 
la nivel local și din partea Ministerului Educației. În condițiile în care lucrează mai mult decât de obicei 
pentru a compensa inconveniente inerente transpunerii într-un cadru nou a activităților didactice, profesorii 
regândesc situațiile de învățare și pun mai mult accent pe calitativ, pe progres școlar autentic și pe 
interacțiunea și implicarea elevilor.  

O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel 
un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește 
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană (65%), sprijin 
personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare (64%), monitorizarea ritmului învățării (52%), 
feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor (45%), explicații pentru înțelegerea 
conceptelor, relațiilor, fenomenelor (45%), consiliere individuală (36%). 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc cel mai frecvent aplicații 
simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger (91% 
– medie de 3, 66 pe o scală de 4) sau chiar apeluri telefonice (83% – medie de 3, 34). Pe locurile următoare 
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se situează: utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații 
și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps etc. (medie de 2, 82), apoi platformele specializate de elearning (2, 6) și aplicațiile pentru 
apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams (2, 48).  

Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 
lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare (64%), dificultăți de ordin tehnic 
– platforme care trebuie instalate, care nu funcționează (62%), lipsa suportului pedagogic pentru realizarea 
de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: (58%), lipsa instrumentelor 
potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor (57%), lipsa conținutului educațional (resurse 
digitale) în domeniul disciplinei (57%), lipsa unui computer suficient de performant (56%) și lipsa timpului 
necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale (54%). 

Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 
tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de 
programe suplimentare (73%), lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii (71%), nivelul 
insuficient al competențelor digitale (68%), lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart (65%), lipsa unui 
program bine structurat, determinând sincope în învățare (65%), lipsa controlului și monitorizării constante 
a activității lor (65%), acces limitat la Internet (64%), lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea 
adulților (59%). 

În concluzie, copiilor le este dor să se întoarcă în sala de clasă. Vor să-şi revadă colegii, le lipsesc 
interacţiunea şi energia din colectivitate. Oricum va arăta şcoala viitorului şi oricât de tehnologizată va 
deveni, furnizorii de educaţie vor trebui să ţină cont de nevoia umană elementară a dialogului, a interacţiunii 
sociale în persoană. 
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 PROIECT – ACTIVITATE ON LINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR SLABU PANSELUȚA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI  

 
Clasa: a II-a A 
Aria curriculară: Consiliere și orientare 
Disciplina: Dezvoltare personală 
Subiectul: ,,Prietenii mei’’ 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
Dezvoltare personală: 
1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple 
2.1.Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate; 
2.2 Utilizarea unor elemente de ascultare activă;  
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 
Comunicare în limba română : 
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesajeorale, încontexte de comunicare cunoscute; 
2.1 Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; 
2.3 Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare. 
Matematică şi explorarea mediului: 
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele 

sau regularităţi din mediul apropiat; 
Arte vizuale și abilități practice: 
1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 
Muzică şi mişcare: 
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm; 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii toţi copiii vor fi capabili: 
O1: să se recunoască pe el însuşi ca o persoană cu calităţi specifice; 
O2:să realizeze rețeta prieteniei ; 
O3- sǎ justifice alegerile făcute în diferite situații; 
O4- să identifice calițățile unui bun prieten ; 
O5- să analizeze însușiri ale persoanelor din perspectiva relaţiei cauză-efect; 
O6: să diferenţieze comportamentele facilitatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei 

prietenii: cooperare, competiţie, compromis; 
O7: să creeze mesaje de adresate direct colegilor. 
 O8 - să execute mișcări/gesturi sugerate de melodiile propuse 
O9 - să își reprime tendința de a practica mișcări inutile în timpul activității 
STRATEGII DIDACTICE: 
a)Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, observația dirijată, 

jocul didactic, exerciţiul, brainstormingul, aprecieri verbale; 
b)Resurse materiale: creioane colorate, markere, foarfece, foi A4, foi colorate, laptop, film didactic,  
c) Forme de organizare: frontal, individual 
d)Resurse temporale: 45 min 
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e)Resurse umane- 24 elevi) 
f)Bibliografie: 
- Programa școlară pentru învățământul primar- Dezvoltare personală (OMEN Nr. 3418/ 19.03.2013); 
- surse internet www.youtube.com, www.didactic.ro, aplicația ZOOM 
 Desfăşurarea activităţii 
 ( aplicația ZOOM ) 
1. Întâlnirea de dimineaţă 
- Salutul: ,,Bună dimineața, copii veseli “! A sosit anotimpul primăvara, cu soare, cu căldură, cu 

mireasma îmbietoare a florilor. Copiii vor răspunde la salut. apoi vor cânta mișcându-se pe ritmul melodiei 
,,Bună dimineața”. ( www.youtube.com) 

- Calendarul naturii: Se stabilește anotimpul, luna, ziua, data, ziua de ieri, ziua de mâine, vremea . 
2. Captarea atenției 
- Spargerea gheții: Jocul ,,Creionul vorbitor”- elevii îşi vor spune prenumele însoţit de o însuşire 

care începe cu iniţiala sa - inițiala o vor scrie pe foaie albă și o vor arăta la cameră. 
3.Anunțarea subiectului și a obiectivelor 
- Anunț elevii că, la dezvoltare personală, ne vom juca şi vom descoperi alte calităţi ale noastre şi ale 

colegilor: vom descoperi calităţile unui prieten, vom enumera motive pentru care vrei să ai prieteni, vom 
realiza împreună o rețetă a prieteniei. 

4.Dirijarea învățării 
- Jocul „ Coronița magică”.Se prezintă elevilor regulile jocului. Fiecare elev va contura, apoi va 

decupa o floare folosind hârtia colorată. Va scrie pe ea numele unui coleg cu care dorește să aibă o relație 
de prietenie. Va ,,oferi” floarea colegului și va spune: ,, Vreau să fii prietenul meu pentru că...‟. Cel care 
va ,,primi” floarea va mulțumi, iar floarea lui o va oferi altui coleg și își va motiva alegerea făcută. La 
sfârșitul jocului se va adresa întrebarea:„Cum v-ați simțit?” Se va trage concluzia și se va remarca faptul că 
într-o clasă toţi colegii sunt conectaţi ca într-o reţea şi că este important ca relaţiile lor să fie bune. 

-Se va viziona filmul „ Bobiță și Buburuză -Trotineta“ 
https://www.youtube.com/watch?v=XAgfn1cjETU&vl=ro 

Se vor purta discuții referitoare la comportamentele, întâmplările și personajele prezentate în film. 
5. Fixarea cunoștințelor 
- Copiii sunt solicitați să spună cuvinte pe care le asociază cu noțiunea de prietenie, valori pe care le 

consideră necesare funcționării unei relații de prietenie: bunătate, iubire, încredere, acceptare, amabilitate, 
iertare, râsete, sinceritate, respect, bucurie, comunicare, bucurie, respect, cinste, adevăr, umor.  

Cuvintele spuse de ei vor fi scrise de mine în interiorul unei ,,Inimi uriașe”desenată cu roșu pe o 
foaie A3. O voi prezenta elevilor. 

- Jocul „Tortul prieteniei”. Voi propune copiilor să facă un tort special - un cerc desenat de ei pe 
foaie A4 . Pentru a realiza acest lucru ei trebuie să găsească ingredientele necesare. Sarcina lor este să scrie 
pe ,,tort” cu creioane colorate sau markere ,,ingredientele‟ necesare unei prietenii adevărate.  

-Se citesc de către elevi ,,ingredientele‟ - calităţile pe care trebuie să le aibă un prieten şi se dirijează 
o discuţie pentru a scoate în evidenţă importanţa acestora. 

6. Încheierea lecției 
-Elevii vor cânta și se vor mișca pe melodia „Prieteni, prieteni”. (www.youtube.com ) 
 Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al activităţii şi a comportamentului copiilor și vor 

primi – virtual, câte un sticker cu un mesaj pozitiv (Super, Cool, Wow, etc.). 
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MATEMATICA ȘI PROFILUL ABSOLVENTULUI DE GIMNAZIU 
 

PROFESOR ȘLINCU GABRIELA 
ȘC. GIMN. NR. 8 SUCEAVA 

 
 Învățământul gimnazial reprezintă una dintre primele etape spre viitor, spre descoperirea propriilor 

interese și abilități. Noile programe vin în corelație cu profilul de formare al absolventului și cu idealul 
educațional stabilit de Legea educației naționale, 1/2011. Astfel, se promovează un profil de formare al 
absolventului bazat îndeosebi pe latura aplicabilă, practică în detrimentul abordărilor academice ce erau 
promovate până la schimbare. 

Părinții trebuie să fie informați despre rolul pe care școala îl are în dezvoltarea copiilor lor, despre 
dezvoltarea capacității de autocunoaștere. De asemenea, părinții trebuie să cunoască cele opt competențe-
cheie: 

- comunicare în limba maternă; 
- comunicare în limbi străine; 
- competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; 
- competenţă digitală; 
- a învăţa să înveţI; 
- competenţe sociale şi civice; 
- spirit de iniţiativă şi antreprenoriat,  
- sensibilizare şi exprimare culturală. 
Dezvoltarea competențelor-cheie enumerate mai sus îi va ajuta pe elevi să se integreze mai apoi cu 

succes în viața reală( cunoștințe, abilități și atitudini).  
Din punct de vedere matematic, competențele se referă la achizițiile absolventului din perspectiva 

următoarelor întrebări: 
- Ce știe? (cunoaștere –ex: corpurile geometrice) 
- Ce poate? (abilități și aptitudini –ex: capacitatea de a le diferenția atunci când le vede) 
- Ce vrea? (valori și atitudini –ex: lasă curățenie la finalul activităților) 
Studierea matematicii în gimnaziu, reușește să dezvolte la elevi următoarele competențe:  
- folosirea gândirii și a raționamentului matematic pentru a rezolva probleme din viața cotidiană; 
- dezvoltarea competențelor numerice; 
- abilitatea de a formula obiective și planuri simple pentru propria învățare; 
- utilizarea dispozitivelor și aplicațiilor digitale pentru a se informa; 
- înțelegerea și utilizarea unor elemente procedural/transferul de cunoștințe; 
- capacitatea de a face diferență între viaţa personală şi activitatea profesională; 
- valorizarea diversităţii şi respectul faţă de ceilalţi. 
Profilul unui viitor absolvent de gimnaziu se creionează astfel: este capabil să se angajeze într-un 

dialog proactiv, poate să își exprime ideile, opiniile sau sentimentele verbale/scris, şi, foarte important poate 
să utilizeze, la nivel elementar, cel puţin două limbi străine. Absolventul trebuie să fie capabil să-și evalueze 
corect cunoștințele, poate să facă aprecieri obiective privind calităţile sale personale. De asemenea, trebuie 
să aibă iniţiativă în rezolvarea unor probleme specifice grupului din care face parte și reușește să exploateze 
în mod pozitiv noul. 

 Conform competențelor – cheie, balanța dintre cunoștințele teoretice și cele practice înclină spre cele 
practice, oferindu-le viitorilor absolvenți posibilitatea consolidării abilităților de viață. Formarea și 
dezvoltarea lor reprezintă un proces de învățare continuu, pe tot parcursul vieții, după cum reiese și din 
documentele de politici educaționale de la nivelul Uniunii Europene.  
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 

PROF.IN INV. PREȘ. SMEU MARIA DENISA 

G. P. P. OSTROVENI 2 - RM. VALCEA  
 

Grădiniţa, are ca scop pregătirea copilului pentru activitatea ulterioară, precum şi dezvoltarea 

competenţelor acestuia. Copilul trebuie să ajungă o persoană capabilă să se orienteze în viaţă prin 

comunicarea eficientă în diferite situaţii, o persoană aptă să-şi exprime atitudinea faţă de valorile etice şi 

estetice, o personalitate cu un ansamblu de cunoştinţe formate pe parcursul preşcolarităţii şi şcolarităţii. 

 La vârsta preşcolară, când se pun bazele caracterului copilului, când începe să se definească profilul 

său moral, când i se formează atitudinea faţă de oameni, faţă de lumea înconjurătoare, este foarte important 

să-l învăţăm să fie responsabil, capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, conştient de 

drepturi şi datorii, liber şi deschis spre alte culturi. 

Între componentele educaţiei, cea morală ocupă un loc deosebit datorită rolului pe care-l joacă în 

afirmarea şi integrarea în societate a copilului. Comportamentul moral se bazează pe cunoştinţe, sentimente, 

convingeri, deprinderi şi obişnuinţe, o voinţă puternică, încât urmărirea şi formarea acestora pretinde nu 

numai un program bine articulat ci şi un sistem coerent de metode şi procedee prin care să putem preveni 

apariţia unor eventuale obstacole şi să asigurăm realizarea la nivel ridicat a tuturor obiectivelor urmărite. 

Educaţia morală urmăreşte să formeze şi să dezvolte calităţi şi însuşiri pentru ca pe baza lor copilul să se 

poată integra în grupul social şi să poată duce o viaţă socială normală. Etica este ştiinţa despre morală, ea 

reprezintă ştiinţa vieţii morale. Dimensiunea morală a educaţiei reprezintă o componentă esenţială atât a 

procesului instructiv-educativ cât şi a acţiunii exercitate de familie, de mediul social, de colectivul de copii, 

având ca scop formarea conştiinţei şi conduitei civilizate a preşcolarului în conformitate cu normele sociale 

şi cu particularităţile de vârstă. Toate activităţile din grădiniţă au influenţă în direcţia educării morale şi 

urmăresc însuşirea normelor, regulilor şi principiilor elementare de convieţuire socială, formarea unor 

reprezentări morale, educarea sentimentelor morale, educarea unor trăsături de voinţă şi caracter, educarea 

unor comportamente şi deprinderi morale. 

 Dar, acum învățarea continuă dincolo de grădiniță, cu instrumente online accesibile tuturor și 

cu multă determinare, încurajăm preșcolari să realizeze învățarea individuală. În  învățare online, 

copiii descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la grădiniță, 

distrându-se în același timp . Cei mici, exersează și aprofundează sub formă de jocuri interactive noțiuni 

predate la grupă de către educatoare. Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat 

rapid, la orice oră și din orice loc. Astfel, preșcolarii se pot bucura de aceste resurse educaționale în 

perioadele cele mai productive sau pot renunța la parcurgerea lor atunci când doresc.În plus, micii 
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exploratori descoperă multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, animații, filme, imagini), reunite 

într-un singur loc și grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la 

informații venite din zona digitală, deoarece, timpul petrecut pe computer este perceput ca o 

experiență pozitivă.  

 Învățarea online poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea seama că învață 

în același timp.Resursele educaționale realizate de către cadrul didactic au grafică frumoasă, au 

sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, 

amuzantă. Se creează un context plăcut, ludic în care copiii revăd, aplică ceea ce au învățat, își 

exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența emoțională în jocuri. 

Conținuturile și modul de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, respectă specificul 

proceselor cognitive corespunzătoare vârstei și iau în considerare interesele și preferințele specifice 

vârstei, facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

Toate activităţile etice şi estetice desfăşurate în grădiniță și mediul online au un impact direct şi 

puternic asupra preşcolarilor, modelându-le personalitatea, motivându-i şi făcându-i mai responsabili şi mai 

mândri de talentul lor, mai civilizaţi în societate şi mai sensibili la frumos. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

SCOALA ON-LINE 

 

PROF.INV.PRESCOLAR: SOARE GEORGIANA-VERGINICA 
 

 Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe 

care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezintă punctul 

de plecare în toate deciziile luate în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin. 

 Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe 

despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial 

de care dispune. Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale 

ale fiecărui copil. 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a 

profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre 

şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii 

conceptului de colaborare spre cel decomunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat 

care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor 

educative. 

 Evoluția tehnologiei și integrarea ei în toate sectoarele de activitate ale societății a condus la 

solicitarea sistemului educației de a face față noilor cerințe și provocări pentru școală, dar și pentru cei 

responsabili cu formarea lor. 

Lucrarea se bazeaza pe experienta mea din aceasta perioada, cand din cauza acestui virus am stat 

acasa si am fost nevoita sa lucrez pe platforma WhatsApp, Zoom, E-mail. 

In aceasta perioada cu ajutorul platformelor WhatsApp, Zoom, E-mail am trimis idei/propuneri de 

activitati, am comunicat cu parintii prin mesaje scrise, iar cu copiii prin mesaje vocale, apeluri video, am 

acordat feedback pentru ceea ce acestia au realizat, astfel incat tot procesul de predare, invatare si evaluare 

sa fie complet. 

Scoala on-line pareri: 

PRO: 

 continuarea procesului de învățare; 

 recuperarea a cel puțin 1h din timpul personal, timp pe care îl iroseam pe drumul înspre și dinspre 

unitate; 

 flexibilitate; 

 rămâi activ pe parcursul zilei/săptămânii evitând sedentarismul; 
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 îmbogățirea cunoștințelor digitale; 

CONTRA: 

 lipsa interacțiunii sociale pe care o aveam cu copiii/colegele; 

 scade calitatea actului didactic de predare; 

 lipsa interesului acordat activitatilor; 

Așadar, ținerea activitatilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 

viață, în primul rând de a te adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou și … să învățăm 

să apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!  

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

ȘCOALA PROFESIONALA BAND 
ÎNV. SOCACIU ALEXANDRA 

 
Unul dintre pilonii cei mai importanți ai educației de calitate este învățarea și transmiterea 

cunoștințelor în mod nemijlocit. Iată, totuși, că acest context neașteptat ne-a îndrumat spre a găsi cele mai 
bune metode pentru a păstra legătura și interacțiunea cu școlarii noștri. În consecință, în România a luat 
amploare învățământul online care suplinește învățământul tradițional, păstrând aspectele cele mai 
importante, și anume predarea conținuturilor pe care un elev trebuie să și le însușească.  

Deși la început, acest tip de învățământ modern a dat bătăi de cap multor cadre didactice și a strârnit 
controverse multiple în rândul acestora, iată că suntem aproape de finalul anului școlar și consider că putem 
să fim mândri de eforturile noastre transformate în reușite, de a menține calitatea educației, un lucru care a 
întărit ideea că e nevoie de vocație și voință pentru a fi un dascăl desăvârșit. 

„Uneltele” cele mai necesare în desfășurarea activităților online sunt laptopul, calculatorul, telefonul 
sau tableta care facilitează interacțiunea dintre profesor și elevii săi. Prin intermediul acestor gadget-uri se 
realizează activități de tip meet-ing pe platforme special destinate și concepute, dintre care putem aminti 
Microsoft Teams, Zoom sau Skype. De asemenea, foarte multe instituții de învățământ au pus la dispoziție 
un site oficial al școlii unde cadrele didactice pot încărca lecții, fișe de lucru, materiale PPT, filmulețe prin 
care să predea activitățile pe care și le-au propus. Învățământul online dispune de o gamă largă de mijloace 
interactive de predare-învățare, de exemplu jocuri didactice online, fișe de lucru cu rezolvare și completare 
digitală, sau chiar activitățile propuse în manualele digitale, care îmbină conținutul cu practica. Un site 
foarte interesant și foarte util este Wordwall, în care poți crea jocuri și activități interesante, precum clasicul 
copilăriei noastre „Spânzurătoarea” care se pretează la etapa de captare a atenției sau la cea de anunțare a 
temei și a obiectivelor. Tot din această sferă face parte „Ruleta cu provocări” care poate fi adaptată fie 
pentru a fi integrată în etapa de reactualizare a cunoșințelor, fie pentru etapa de obținere e performanței. 
Învățământul online a deschis noi orizonrui de explorare în materie de mijloace și metode pentru realizarea 
procesului instructiv-educativ, ceea ce a condus la o îmbogățire considerabilă a acestuia, iar multe dintre 
aceste variante vor putea fi utilizate de acum și când ne vom întoarce în sala de clasă.  

Deși pentru cadrul didactic lipsa interacțiunii nemijlocite sau față în față cu elevii este un neajuns, 
părinții de multe ori se simt neputincioși și copleșiți când vine vorba de a-și ajuta copiii, din cauza volumului 
de informații destul de ridicat și care nu este la fel de bine și facil transmis în online, față de activitatea din 
sala de clasă. De multe ori, părinții nu iau contact la fel de intens cu acest volum de informații, poate doar 
atunci când îi ajută la teme sau verifică lecțiile din caiete, așadar consider că viziunea asupra importanței și 
rolului cadrului didactic și a învățământului în dezvoltarea armonioasă a unui copil s-a schimbat 
considerabil, căpătând valențe profund pozitive. 

Trecând peste avantajele acestei modalități de a menține vie dorința elevilor de a acumula noi 
cunoștințe, buna desfășurare a acesteia depinde foarte mult de factorii tehnici. De multe ori, platformele pe 
care se desfășoară activitățile online sunt suprasolicitate, fapt datorat numărului mare de utilizatori, ceea ce 
produce neplăceri când vine vorba de calitatea interacțiunii. De asemenea, conexiunea la internet este și ea 
un factor foarte important, deoarece fără o conexiune stabilă la internet, activitățile nu se pot produce. 
Condiția meteo care în ultimele luni a fost fluctuantă a produs pene de curent sau deranjamente ale liniilor 
de conexiune care au durat chiar și câteva zile, activitățile fiind compromise. Expunerea atât de îndelungată 
la lumina albastră a ecranelor digitale este extrem de dăunătoare pentru sănătatea tuturor, și produce dureri 
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de cap persistente, slăbirea vederii, uscarea și înroșirea ochilor, iar sedentarismul produce dureri lombare 
și cervicale. În această situație, timpul petrecut în fața ecranelor ar trebui măsurat și limitat pe cât se poate 
de mult pentru a nu afecta sănătatea participanților. 

Cel mai des întâlnit dezavantaj sau impediment al școlii online, care din păcate nu ține de cadrele 
didactice, companiliile de internet sau de elevii care doresc să participe la acest tip inovativ de învățământ, 
este lipsa echipamentelor. În România foarte multe familii din zone defavorizate sau cu nivel limitat de trai 
nu își permit un laptop, un telefon, o tabletă pe care să le poată folosi pentru a se conecta la platforme. 
Există și cazuri în care familiile cu mai mulți copii reușesc să achiziționeze cel mult un tip de echipament, 
dar intervine problema activităților care se suprapun pentru fiecare dintre membri familiei, astfel că doar 
unul dintre aceștia va beneficia într-o zi de educație.  

Contextul epidemiologic prin care am trecut s-a concretizat ca o realitate dură, resimțită de niște copii 
luați prin surprindere de un inamic nevăzut, care i-a îndepărtat de frumusețile copilăriei, de jocul în aer 
liber, de colegi și prieteni, de alți membri ai familiei, și mai ales, de un proces educativ viu, colorat, autentic 
și confortabil. Totuși, s-a încercat reducerea la minim a eventualelor efecte negative, și promovarea și 
sporirea celor cu un efect pozitiv asupra educației.  

Așteptarea este îndelungă până în septembrie, dar bucuria întâlnirii fizice cu elevii va fi una 
nemărginită! 
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METODE DE PREDARE-INVAȚARE CU SUPORTUL RESURSELOR WEB 

 
PROF. SOCEANU CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZU” VULCAN, HUNEDOARA 
 
Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. Noile tehnologii 

oferă o gamă variată de aplicații, metodele convenționale de predare având din ce în ce mai mult o 
alternativă viabilă. Aplicațiile Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel cei care învață pot 
accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de a 
învăța. Astfel, putem observa că ne îndreptăm spre o revoluție în educație, rolul actual al profesorului, acela 
de intermediar al cunoașterii, pierzându-și mult din pregnanță. Învățarea este orientată către persoană, 
permițând elevilor să-și aleagă conținutul și instrumentele corespunzătoare propriilor interese. 

Modul de învățare tradițional a devenit greu de gestionat în comparație cu învățământul bazat pe 
resursele Web. Putem spune că acest tip de resurse reprezintă de fapt, noile cărți ale epocii moderne. Web 
site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care facilitează procesul de predare/ învățare și nu numai. 
Web-ul asigură elevilor un pachet variat de informații științifice fiind incluse în baze de date, biblioteci 
online. Atât profesorii cât și elevii pot schimba idei, opinii, prin intermediul e-mailului, chat-ului sau site-
uri de socializare. Aceștia pot organiza excursii virtuale în muzee de artă sau știință, în centrele de cercetare, 
locuri mai greu accesibile elevilor. De asemenea, elevii pot publica proiecte, lucrări online, acestea fiind 
vizualizate și evaluate fie de cadrele didactice, fie de către elevi. 

Clasa este acum un mediu virtual de învățare, iar aceasta nu mai este determinată de timp și spațiu. 
Lecțiile online pot prezenta același conținut și pot fi dezbătute la fel ca și lecțiile ”convenționale”. Avantajul 
este faptul că aceste lecții pot fi accesate oricând și oriunde. În condițiile unei motivații suficiente, orice 
elev care are acces la un calculator poate obține o educație, cel puțin egală cu unul care beneficiază de un 
program tradițional.  

Învățământul bazat pe resurse Web prezintă multe avantaje față de învățământul tradițional. Elevii își 
pot alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile interese și pot accesa informațiile la propriul 
nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sală de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii pot accelera 
procesul de învățare sau îl pot înceti. De asemenea, acest tip de învățare permite atât elevilor, cât și 
profesorilor să interacționeze într-o comunitate online fără a fi prezenți în același loc sau timp. 

Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție fără a mai fi implicați 
emoțional. Spre exemplu, într-o discuție online, elevii introvertiți tind să fie mai activi din mai multe 
motive. În mediul virtual, inhibiția cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, elevii au mai mult timp 
pentru dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea și prezentarea ideilor fără persoane din afară. Ei 
nu trebuie să concureze cu extravertiții din punct de vedere emoțional, care tind să domine sala de clasă 
într-un timp relativ scurt. 

Acest tip de învățământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri 
externe, slide-uri Power-Point, documente de tip audio și video în clasa sa virtuală. Astfel, elevul devine 
un ”căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit”. 

Educația cu ajutorul calculatorului este mult mai eficientă decât modalitatea clasică de predare, elevii 
având acces la mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu spre deosebire de metodele tradiționale de 
predare în care aveam prezentă doar opinia profesorului. 

Accesul factorilor implicați în activitatea educațională la resursele Web cresc calitatea procesului de 
învățământ. Internetul este aproape indispensabil atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Acesta 
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îmbunătățește procesul de predare-învățare, ajută la transmiterea informațiilor de către profesori și la 
asimilarea acestora de către elevi. Cele mai populare aplicații utilizate în acest domeniu sunt cele de desen 
sau prezentare, organizare, calcul tabelar, navigare pe web, aplicații de pregătire pe computer, e-mail, site-
uri de socializare. 

Studiile realizate la nivel global demonstrează că utilizarea TIC în educație, contribuie într-o mare 
măsură la îmbunătățirea rezultatelor acestora. Cu toate acestea, mulți profesori, fie că preferă metodele 
clasice de predare, fie dintr-o reticență generală față de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor și 
stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, Internetului și tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Cu ajutorul resurselor web, cadrele didactice au posibilitatea de: 
• a se informa, documenta și extrage informații utile dezvoltării lor profesionale; 
• a vizita site-ul Ministerului Educației, a Inspectoratului Școlar pentru a fi la curent cu noile 

programe școlare și cu programele în derulare, pot accesa forumuri dedicate cadrelor didactice și pot 
comunica cu colegii din alte școli pe teme de interes comun; 

• a accesa informații de pe site-uri de tip wiki (exerciții de autoevaluare/teste); 
• a declanșa desfășurarea unor activități; 
• a crea o biblioteca online. 
Instrumentele Web au un rol important pentru cadrele didactice, acestea având posibilitatea să: 

coordoneze o conferință, un proiect sau un colocviu, să realizeze prezentări, să gestioneze documentele 
unei clase/ grup, să creeze un spațiu de dezbateri și discuții pentru membrii unei clase/ grup sau să colecteze 
date. 

Deși învățământul prin intermediul resurselor Web prezintă numeroase avantaje față de învățământul 
tradițional, putem afirma faptul că nu întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este 
evident faptul că numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiue, iar odată cu aceștia și calitatea 
învățământului crește. De asemenea, putem remarca valențele benefice pe care internetul le are predare și 
faptul că nu mai există multe domenii în care resursele web să nu joace un rol fundamental în rezolvarea 
problemelor curente. Învățământul de tip e-learning câștigă teren în fața celui tradioțional, iar elevii aproape 
că asociază internetul cu un veritabil profesor. 
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ȘCOALA DE ACASA! ACTIVITAȚI ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR SOLOMON ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.10 BACAU 

 
Învățarea on-line poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare. Aceasta se realizeaza prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Această modalitate alternativa 
este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design curricular și experți în noi tehnologii 
comunicaționale. 

Învățarea online e văzută drept un panaceu pentru situația de criză cu care se confruntă întreaga lume, 
având avantaje incontestabile, dar și dezavantaje.  

Avantajele învățării on-line deriva indiscutabil din faptul ca activitățile on-line pot fi accesate oricând 
si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 
determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod 
independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini… Acest tip de învățare, în 
condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină proactiv, să fie 
un căutător de cunoaștere. 

 Dezavantajele învățării on-line sunt legate de faptul că sunt săracite relațiile interumane între elevi 
și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp. 

În această perioadă am desfășurat activități de învățare, dar și de evaluare pe platforme online. Am 
ținut lecții pe Zoom, am antrenat elevii în activități tip joc, creând resurse didactice pe platformele Quizizz 
și Wordwall. 

Exemple de bune practici: 
QUIZIZZ – este o platformă digitală pentru evaluarea online a elevilor. 
Se pot crea teste online ce oferă copiilor ocazia de a utiliza tehnologia în scopuri educative. Elevii 

sunt provocați să rezolve teste, apoi să-și monitorizeze rezultatele.Iată câțiva pași: 
1.Creare cont –un exemplu de profil creat (pagina personală) 
Se pot crea teste cu usurinta, dar si o clasă virtuală unde elevii pot lucra si posta rezultatele 
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2. Un exemplu de quiz creat pentru elevii de clasa a III-a, pentru l. română. 

 
 
 3. Link pentru accesarea paginii (se trimite elevilor pentru rezolvarea testului propus) 
https://quizizz.com/join/quiz/5ec8d25d2f2bb5001bfc47a9/start?from=soloLinkShare&referrer=5ec

6b06360389e001c63fb95 
4.Testul poate fi printat (pentru elevii care vor sa lucreze în varianta listata) 
5.Rezultatul testului -după rezolvarea testului online elevul primeste feedback, se raporteaza un 

procentaj obtinut. Acesta are posibilitatea de a relua testul pentru corectarea greselilor. 
O altă platformă pe care o recomand este Wordwall, foarte atractivă pentru copii, întrucât promovează 

învățarea tip joc.Iată cum arată o pagină de căutare: 

.  
Să facem din învățarea de acasă o învățare atractivă pentru elevi! 
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 EDUCATIA FARA FRONTIERE!:SCOALA ALTFEL!SCOALA DE ACASA! 

 AVANTAJ E SI DEZAVANTAJE ALE INVATARII ONLINE 
 

 PROF. INV. PRIMAR: SOMOIAG LUCIA 
 SCOALA GIMNAZIALA ,,INV. CLEMENTA BESCHEA” 

CAPATANESTI, BUZAU 
 
 Internetul reprezinta, de multa vreme, fereastra mereu deschisa catre ceilalti, mijlocul prin care lumea 

intreaga se deschide in fata noastra. 
 Pentru copii, timpul petrecut online insemna, pana nu demult, mai mult divertisment si relaxare iar 

parintii erau reticenti fata de entuziasmul lor pentru tehnologie considerand ca descurajeaza socializarea si 
petrecerea de timp in aer liber, strica ochii sau ca jocurile online nu au niciun beneficiu.In doar cateva luni, 
ne-am schimbat complet parerea despre acesta si invatarea online a devenit indispensabila pentru educatia 
si evolutia copilului. 

 Cu siguranta, invatarea clasica are numeroase beneficii care o fac necesara vietii de scolar, insa poate 
fi completata intr-o maniera frumoasa, creativa si utila de catre invatarea online si exista numeroase motive 
pentru care invatarea traditionala trebuie sa se imbine cu cea online. 

 AVANTAJELE INVATARII ONLINE: 
1 Completarea informațiilor, a manualului cu imagini, experimente, experiențe, videoclipuri, 

fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat și susținut învațarea durabilă. 
 La scoala, copilul poate folosi instrumentele educatiei online pentru a face cercetare, diferite 

experimente, pentru a crea continuturi, pentru a lucra in echipa sau individual. Procesul de invatamant este 
eficientizat SI copilul se va putea pregati intr-un timp mai scurt cu ajutorul video-clipurilor de predare si al 
testelor interactive. 

2.Invatarea online ii poate ajuta pe elevii care raman in urma la clasa. Ei pot gasi online manuale 
scolare digitale, resurse suplimentare care sa ii ajute sa recupereze ceea ce au pierdut.In plus, multe dintre 
cursurile online sunt vizuale, dinamice si usor de inteles, calitati care nu pot fi atinse intotdeauna in lectiile 
in clasa. 

3.In invatarea online, informatiile pot fi reluate ori de cate ori este nevoie. Daca la clasa 
profesorul explica o data sau de cateva ori lectia, acasa, in fata calculatorului, copilul poate reciti 
informatiile de cate ori are nevoie.De asemenea, poate cauta explicatii suplimentare, poate cere ajutorul 
,,colegilor”virtuali sau, in unele cazuri, chiar profesorilor care predau cursurile online. 

4.Invatarea online poate ajuta copiii care se plictisesc la scoala fiindca potentialul lor este mult 
mai ridicat fata de al celorlalti. Acesti elevi pot sa isi descarce cursuri sau informatii suplimentare pe care, 
altfel, nu le-ar primi la scoala. 

5.Accesul la informatii este mult mai usor. Nu doar ca astazi copiii pot gasi informatiile de care au 
nevoie fara a se deplasa la biblioteca, dar pot aborda online specialisti sau profesori care sa le ofere detalii 
sau sa le raspunda la intrebari. 

6.In invatarea online, copilul poate gresi fara consecinte. Acesta poate repeta notiunile grele ori 
de cate ori doreste, pana cand simte ca le-a invatat.Chiar daca va da raspunsul gresit, exercitiile rezolvate 
,,in pasi”ii vor arata modalitatea corecta de rezolvare si il vor indruma catre raspunsul corect. 

7.Motivatia pentru invatare poate creste daca elevul intra in contact cu alti copii interesati de 
aceleasi subiecte ca el. Schimbul de idei si informatii poate mentine viu interesul copilului pentru invatare. 
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8. Învățare personalizată, în ritm propriu. Informațiile sunt stocate, ușor de accesat – consultat, 
timpul de studiu este determinat de gradul și ritmul de pricepere, înțelegere al copilului. Temele sunt 
realizate în funcție de interes, starea psihică, de aptitudinile și atitudinea elevului și familiei față de școală. 

9. Distribuirea rapidă a materialelor didactice. Profesorii pot transmite elevilor, colegilor, 
părinților, foarte repede, oricând, oriunde informațiile pe care le dorește (teme, programări, materiale, link-
uri, explicații, sarcini de lucru, etc.). Acestea pot fi lecturate, studiate după un program propriu, după interes 
și capacitatea individuală de înțelegere, oriunde și oricât. Informațiile rămân online și pot fi accesate 
oricând. 

 Invatarea online poate fi cu adevarat benefica, dar prezinta si unele dezavantaje. 
 DEZAVANTAJE ALE INVATARII ONLINE: 
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei (profesor, elev, părinți). Tehnologia avanseaza zi de zi și nu 

toate persoanele sunt la zi cu noutătile. De aceea de multe ori sunt intampinate probleme de utilizare si de 
accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt intalnite situatii de 
confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin 
tutoriale . 

2. Activitatea intensă a profesorului: de informare, de formare de activități didactice atractive, 
diversificate, corecte și ușor de înțeles de către elevi, realizarea de chestionare cu evaluare/validare 
imediată, volum mare de corectat teme, abilități de realizare și încărcare a materialelor pe platforme 
educaționale. 

3. Lipsa comunicării reale/ fizice. Folosirea mediului virtual în exces (învățare și comunicare) ne 
robotizează! In mediul online ”dispar”: sentimentele, afecțiunea, mimica, gesturile, aprecierile verbale, 
observațiile imediate și la obiect, … 

4. Situații limită. O persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet sau 
nu îsi permite acest lucru. Situații în care platforma se blochează. Nu toată lumea are același acces la 
tehnologie. Nu toți elevii au aceleași echipamente sau aceeași conexiune la internet. Nu toți elevii au acces 
la un loc de lucru liniștit acasă.. 

Aceste situatii limită – de criză –sunt dificil de controlat. 
 Generația secolului XXI se identifică cu era Internetului! 
Pentru copiii mai mici, este un joc atractiv, iar pentru cei mari, interesați și motivați, reprezintă sursa 

de informare, modul sigur de a rezolva orice problemă, de a învăța și de a fi evaluat. Dacă putem determina 
modul în care să ”trezim” interesul elevului pentru studiu, atunci, resursele web aduc multe beneficii 
învățământului tradițional. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!:ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
 PROFESOR: SORCI ALINA 

 ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ROVINARI 
 
 Asa cum copiii au invatat sa vorbeasca, sa manance, sa se spele, sa se imbrace, sa citeasca sau sa se 

joace traind zi de zi cu parintii lor, tot asa se doreste ca in continuare parintii sa aiba rolul formator principal. 
Parintii care practica scoala acasa se simt principalii responsabili pentru educatia copiilor lor, si nu doresc 
sa delege in exclusivitate aceasta responsabilitate profesorilor sau guvernului. Chiar daca au obtinut o 
anumita diploma, profesorii sunt straini de copii si reusesc sa ii cunoasca foarte putin ca indivizi. Chiar 
daca ar dori sa petreaca timp individual cu fiecare elev, acest lucru este imposibil in contextul si programul 
scolii. Iata de ce in tara noastra cerintele examenelor si resursele profesorilor nu se potrivesc, si multi parinti 
au ajuns sa se bazeze pe “meditatii” pentru a fi siguri de promovare. 

 In cadrul scolii de acasa, parintii vor cauta sa afle care sunt preferintele, talentele, interesele si 
punctele forte ale copiilor. In functie de aceste nevoi si de circumstantele familiale, ei vor stabili un 
program, vor alege cartile sau sursele de informare, vor planifica iesiri, excursii, vor cauta sa fie membrii 
la diferite cercuri si cluburi, vor cumpara software, vor inregistra copiii la unele cursuri online sau, in unele 
cazuri mai rare, vor angaja tutori particulari. Copiii invata astfel prin exercitii, lectura, studiu individual si 
socializare cu persoane de diferite varste., in contexte variate. Nu sunt legati de un anumit ritm sau de 
cerinte externe. Se pot concentra cateva saptamani pe o singura materie, pot termina un manual/o materie 
mai repede sau mai lent. 

“Homeschool” (Scoala acasa) este un curent in educatie prezent de cativa ani si in tara noastra. 
Termenul de “scoala acasa” este consacrat, totusi educarea nu se face exclusiv in casa, nici nu este acelasi 
lucru cu scolarizarea. Parintii care aleg aceasta alternativa nu sunt impotriva educatiei, ci au decis ca 
“scolarizarea” in modul traditional nu se potriveste nevoilor copilului sau familiei lor. Acesti parinti doresc 
sa preia responsabilitatea pentru o educare eficienta, comprehensiva si mai potrivita copiilor lor. 

In tarile in care se practica “scoala acasa”, educatia este obligatorie, dar nu si scolarizarea. Se pune 
un accent puternic pe pregatirea copilului pentru viata, informarea lui, dobandirea de abilitati pentru campul 
muncii si viata de zi cu zi. Diferenta este ca aceasta pregatire se face in cadrul intim, sigur si confortabil al 
familiei, cu libertatea unui program ales dupa preferinte sau nevoi. 

Tarile din Europa in care scoala acasa este legala sunt Franta, Austria, Marea Britanie, Slovenia, 
Finlanda, Ungaria, Irlanda, Ucraina, Lituania, Belgia, Danemarca, Italia, Norvegia, Cehia, Portugalia, 
Rusia, Elvetia, Polonia. Gradul de control guvernamental este foarte variat. In Marea Britanie copiii nu 
trebuie sa se inscrie la nici o scoala, sa urmeze curriculum-ul national, sa treaca anumite examene sau sa 
raporteze autoritatilor. In Ungaria se solicita urmarea curriculum-ului national si testarea copiilor de doua 
ori pe an. La extrema opusa este Ucraina, unde regulile impuse de guvern parintilor care isi educa copiii 
acasa sunt coplesitoare. 
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STUDIU PRIVIND EFICIENȚA ACTIVITAȚILOR  

DESFAȘURATE ON-LINE CU PREȘCOLARII 
 

PROF. SOUCA VALENTINA LUCIA,  
INSPECTOR ȘCOLAR, IȘJ SALAJ 

 
Deși activitatea desfășurată on-line a stârnit numeroase controverse în societate și în rândul cadrelor 

didactice, totuși cursurile s-au desfășurat în toate unitățile de învățământ preșcolar. Eficiența acestor 
activități a cunoscut fluctuații cauzate de o serie de lipsuri: măsuri incoerente și neclare din partea 
ministerului în ceea ce privește reglementarea activității on-line a copiilor preșcolari, pregătire deficitară a 
cadrelor didactice pentru a face față acestor schimbări de abordare a procesului instructiv-educativ și 
particularitățile de vârstă ale copiilor preșcolari supuși unui astfel de demers. 

Pentru a identifica modul în care această activitate a fost percepută de către cei vizați, am realizat în 
perioada 02-31 mai 2020 monitorizarea la nivelul județului Sălaj, a modului în care s-au derulat activitățile 
on-line cu copiii preșcolari, dificultățile întâmpinate și beneficiile constatate.  

OBIECTIVELE CERCETĂRII: 
 Analiza cantitativă a datelor obținute prin aplicarea chestionatului; 
 Investigarea percepţiilor şi reacţiilor educatoarelor, părinților și directoarelor de grădiniță privind 

activitatea on-line (inlcuisv Școala Altfel!); 
IPOTEZA CERCETĂRII 
 Într-un sistem de învățământ în care predomină metodele radiționale de predare, predarea on-line 

este percepută ca fiind dificilă și mai puțin eficientă decît dea desfășurată face-to-face 
METODOLOGIA CERCETĂRII 
 Subiecţii: 
- 16 directoare din mediul urban și 1 directoare din mediul rural 
- 35 de educatoarele  
- Părinții copiilor din grupele educatoarelor participante la studiu 
 Instrumente de cercetare: 
- Interviuri semistructurate cu directoarele  
- Chestionar on-line aplicat educatoarelor și părinților 
 Procedura de cercetare: 
- Săptămânal s-au desfășurat ședințe video cu directoarele în care acestea au oferit date privind 

modul în care se desfășoară activitatea on-line cu copiii 
- Educatoarele și părinții au primit spre completare un chestionar cu 10 întrebări care vizau opiniile 

lor cu privire la numărul activităților la care copilul participă zilnic, tipul activităților, care cred că sunt cele 
mai eficiente, care sunt cele mai puțin eficiente, cum ar dori să se desfășoare pe viitor învățarea, de la ce 
vârstă consideră că este utilă expunerea copiilor la tehnologie și învățare on-line, dacă ulterior vor 
restricționa sau nu accesul copiilor la internet/device-uri etc. 

REZULTATELE CERCETĂRII ȘI INTERPRETAREA ACESTORA 
 Datele înregistrate din interviurile semistructurate cu directoarele relevă următoarele: 
- directoarele au elaborat un plan de monitorizare a activității desfășurate de fiecare grupă 
- activitatea desfășurată cu preșcolarii în on-line este puțin reglementată prin ordinele MEN ceea ce 

generează o stare de disconfort și neliniște în rândul educatoarelor; 
- Planul local a fost elaborat la nivelul fiecărei grădnițe împreună cu colegele, în întâlnirile on-line; 
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- Procedura de desfășurarea a activității pe perioada suspendării cursurilor a fost aprobată în CA (au 
convenit pașii de organizare a activitatii on-line, tipul de raport transmis de către fiecare educatoare etc.); 

-  toată perioada suspendării cursurilor educatoarele au menținut legătura cu părinții și copiii prin 
whatsapp, facebook, e-mail, videoconferințe pe Zoom, Kinderpedia sau, în mediul rural, prin listarea unor 
fișe de lucru pe care le-au distribuit în diverse moduri copiilor (prin lăsarea lor la magazinul din sat, prin 
lăsarea la poarta casei etc.); 

- în mediul rural (dar și în unele găridinițe din mediul urban) există copii care provin din familii cu 
venituri foarte scăzute, sărace sau la limita sărăciei, din medii defavorizate, ceea ce a făcut imposibilă 
transmiterea informațiilor și realizarea învățării on-line; 

- educatoarele apreciază că activitățile on-line au fost o adevărată provocare, dificultățile cele mai 
mari le-au înregistrat la identiifcarea sau elaborarea materialelor care pot fi utilizate de copii on-line, dar și 
lipsa ofertei ministerului și a CCDurilor privind cursurile de formare pentru desfășurarea activității on-line, 
durata de pregătire a activităților mai mare, rescrierea planificării activităților pentru a fi adaptată învățătii 
on-line; 

- dintre beneficii, educatoarele au enumerat: accesarea unor cursuri on-line, intensitatea pregătirii și 
inovațiile la care au apelat pentru a putea desfășura activitatea cu copiii, interesul majorității părinților 
pentru a sprijini învățarea de acasă a copiilor (mai ales în mediul urban); 

- la grupele combinate se caută soluții pentru adaptarea activităților la particularitățile de vârstă ale 
copiilor; 

- în primele săptămâni un procent mare de părinți s-au arătat interesați de a accesa canalele de 
comunicare deschise de educatoare (peste 80%), procent care a scăzut de la o săptămână la alta; 

- procente mai ridicate de prezență on-line se înregistrează la grupele mari, și, pe măsură ce vârsta 
copiilor este mai mică, numărul părinților și al copiilor care participă la actvitățile on-line scade (sub 30% 
la grupa mică); 

- există părinți care au trimis numeroase fotografii cu activități desfășurate cu preșcolarii, atât dintre 
cele sugerate de educatoare, dar și la inițiativa lor; 

- cele mai apreciate activități au fost cele sportive, muzicale și practic-gospodărești; 
- cele mai puțin valorificate au fost fișele de lucru; 
- există părinți care nu sunt de acord ca preșcolarii sa fie în fața unui calculator/laptop, unii nu au 

timp, alții nu vor să îi expună din motive psihologice; 
- toți părinții au considerat că activitatea față-în-față este cea mai adecvată pentru nivelul de vârstă 

al copiilor preșcolari; 
- părinții apreciază că durata expunerii copiilor la tehnologii și activitate on-line va fi mult redusă 

după încetarea suspendării cursurilor; 
Se poate aprecia că activitatea desfășurată de către educatoare în perioada suspendării cursurilor a 

reprezentat o provocare majoră prin lipsa unor programe naționale de pregătire pentru desfășurarea acestei 
activități, lipsa unei metodologii care să asigure o învățare unitară la stadarde ridicate și nu în ultimul rând, 
lipsa unor programe de formare care să asigure cadrelor didactice pregătirea necesară pentru a utiliza în 
predare aplicații sau platforme de lucru on-line etc.  

Pentru ca procesul instructiv-educativ să fie eficient este necesar ca la nivel guvernamental să existe 
o strategie coerentă de reglementare a activității on-line în situații de criză care să permită desfășurarea 
activității de predare-învățare-evaluare într-un mod profesionist în vederea asigurării accesului egal și 
gratuit la învățare pentru toți copiii. 
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SCOALA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRESC. SIMION ELENA ALINA 

LICEUL COBADIN- GRADINITA ,,AUREL MARINESCU” 
 
 Învăţământul public prezintă probleme serioase în întreaga lume. Criza este evidentă şi din ce în ce 

mai greu de tratat. Indicatorii calităţii învăţământului, atât pe plan academic cât şi pe plan moral, arată o 
degradare a situaţiei. Şi încă nu am menţionat primejduirea fizică a copiilor, traumele sufleteşti şi 
influenţarea lor ideologică. Toată lumea este lămurită în legătură cu factorii mai importanţi: fumatul, 
consumul de alcool, consumul de narcotice, maltratarea fizică, traumele psihice, limbajul obscen, situaţiile 
înjositoare, depresia, "educaţia sexuală", înstrăinarea de părinţi şi de familie, îmbibarea cu teoria 
evoluţionistă etc. - toate acestea sunt fenomene care trebuie luate în calcul dacă copilul nostru merge la 
şcoală. Din păcate marea majoritate a părinţilor s-au resemnat, spunând: acestea sunt produsul secundar şi 
riscul aproape inevitabil al învăţământului public. Astfel - chiar dacă în mod indirect - au renunţat la 
asumarea unui rol activ în prevenirea, respectiv lichidarea pericolelor la care sunt expuşi copiii lor.  

Lucrarea lui Chris Klicka acopera o lipsă, deoarece este prima care prezintă educaţia acasă. Prin 
aceasta doreşte să schiţeze un model de învăţământ alternativ, în lipsa unui învăţământ creştin 
instituţionalizat şi cu caracter. După părerea multora, aceasta pare să fie - cel puţin pentru moment - singura 
cale uşor practicabilă. Esenţa lui este că educaţia copilului are loc în casa familială, sub supravegherea 
directă a părinţilor. Aceasta prezintă numeroase avantaje, descrise în detaliu de autor pe parcursul cărţii. 
Va reieşi curând că nu este vorba de o viziune sau medodă nouă, ci de reîmprospătarea unui model folosit 
de-a lungul mai multor secole. Pe deasupra, avantajul lui este că funcţionează. În mai multe ţări din întreaga 
lume a dat rezultate bune şi este o formă de învăţământ recunoscută. Nu este utopistă, ci, dimpotrivă, foarte 
realistă. Eficienţa ei este atestată de milioane de oameni. 

Conceptul de home school presupune ca cei mici sa invete acasa, in loc sa mearga la scoala. Motivele 
pentru care s-ar putea opta pentru aceasta varianta sunt diverse: 

• Probabil unul dintre parinti este profesor; 
• Poate bona sau un meditator se ocupa de invatarea copilului; 
• E posibil sa existe un profesor care face cursuri online cu copilul. Fie acel profesor e in alta tara, fie 

e mult mai convenabil sa comunice asa. Astfel, nu mai trebuie sa se deplaseze nimeni dintr-un loc intr-altul 
si e mult mai comod pentru ambele persoane. 

Nu trebuie sa presupunem ca e un lucru negativ sa inveti doar acasa. Este o decizie pe care o iau 
parintii si considera ca le prinde bine copiilor sa aiba toata atentia din partea profesorului/ parintelui care il 
invata. Poate le este comod parintilor sa nu aiba un stres in plus cu mersul la scoala sau poate vor ca cel 
mic sa invete fara factorii perturbatori care pot surveni la scoala (galagie, competitie nedorita cu alti copii), 
poate copilul e timid si invata cel mai bine cu o singura persoana. 

Exista o serie de dizabilitati de invatare, iar majoritatea copiilor care au o astfel de dizabilitate le este 
mult mai favorabil sa invete singuri cu un profesor. Astfel, nu va fi nimic in jurul sau care sa ii atraga atentia 
si sa nu se mai concentreze pe lectie. 

Invatarea si educarea acasa are partile ei bune si mai putin bune. Avantajele ar fi urmatoarele: 
• Copilul primeste foarte multa atentie; 
• Se invata singur sau intr-un grup restrans, cu prieteni sau familie; 
• Nu trebuie sa paraseasca domiciliul pentru a invata; 
• Timpul invatarii este flexibil si puteti stabili cand e cel mai convenabil pentru copilul dumneavoastra 

sa aiba orele de curs; 
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• Intrebarile pe care le aveti isi vor gasi raspunsul si explicatia imediat dupa ce intrebati; 
• Daca copilului ii place un anumit subiect, se va insista mai mult pe el, pentru a-l invata cu drag; 
• Nu vor fi probleme cu alti copii si nu va exista niciun fel de competitie (cu exceptia competitiei cu 

propria persoana). 
Lucrurile mai putin placute legate de invatarea la domiciliu ar fi urmatoarele: 
• Scoala nu se rezuma numai la materii, teste si lucrari. La scoala inveti si cum sa comunici cu alti 

copii sau adulti, cum sa lucrezi in echipa, cum sa faci fata stresului si conflictelor etc. 
• Scolile au in incinta lor biblioteci, sali de sport, laboratoare, sali de informatica etc. – locuri pe care 

conceptul de homeschooling nu ne integreaza. 
• Daca ai avut o zi proasta la scoala, primul gand este sa ajungi acasa pentru a te descarca de energia 

negativa acumulata de-a lungul zilei. Cand scoala si casa e acelasi loc, nu mai exista un astfel de refugiu. 
Cat poti invata acasa? Depinde de fiecare copil. Multi dintre ei pot sta acasa si pana la 14 ani, inainte 

de a merge la liceu. Totul depinde de cat de pregatit este sa faca fata scolii obisnuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
Christopher J. Klicka - "Educaţia acasă - o alegere corectă" 
Editura Multimedia, Arad, 2010,  
https://www.followme.ro/blog/scoala/educatia-acasa-home-schooling 

 

1264



 
EDUCAȚIA CONTEMPORANĂ ȘI PROVOCĂRILE EI. ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ROMÂNESC ÎN CONTEXT EUROPEAN 
 

ȘOVRE AURELIA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERNEȘTI – CIOCOTIȘ 

 
Trăim, de ani buni, într-o societate aflată în continuă schimbare, în toate domeniile. Ritmul vieții 

noastre cotidiene însăși este unul extrem de alert, trebuie să ne adaptăm mereu la noi condiții, la noi cerințe 
sociale și profesionale. O pandemie la nivel european a venit, în acest context, să zguduie din temelii 
omenirea, aducând cu sine noi schimbări. Am fost nevoiți să ne adaptăm progresului tehnic pentru a face 
față muncii la distanță în foarte multe domenii, am fost nevoiți să învățăm „distanțarea socială”, să învățăm 
să trăim și să muncim (și încă eficient) sub imperiul fricii și al panicii.  

În acest context, educația este domeniul care trebuie să se adapteze mereu la orice condiții, la orice 
situații, la starea de urgență și starea de alertă, la trecerea bruscă de la învățământul clasic la cel online, la 
mutarea din spațiul fizic al sălii de clasă, cu tablă, bănci, catedră în spațiul claselor virtuale. De aceea cred 
că adaptabilitatea și flexibilitatea sunt cele mai importante calități pentru un dascăl în lumea în care trăim. 
Alături de acestea, dragostea pentru copii este foarte importantă, este în fond resortul tuturor acțiunilor 
noastre, este chiar sursa puterii noastre de a ne adapta la (aproape) orice. Faptul că dreptul la educaţie este 
unul din drepturile fundamentale ale copilului şi temelia unei societăţi civilizate, că educația nu este doar 
un privilegiu pentru câţiva, ci un drept al tuturor sunt principii fundamentale în viziunea Comisiei 
Internaţionale a Educaţiei pentru sec. XXI, principii care, celor mai mulți dintre noi, ne ghidează acțiunile 
în fiecare clipă, chiar și atunci când nu ne aflăm la catedră. Dascălului adevărat nu trebuie să i se impună 
planuri remediale și măsuri de recuperare, nu trebuie să i se ceară programe adaptate, pentru că acestuia îi 
pasă de fiecare suflet pe care îl ține în palmă, se va apleca asupra fiecăruia, cu grijă și atenție la nevoile și 
posibilitățile fiecăruia, își va adapta munca în așa fel încât fiecare copil să-și valorifice la maxim potențialul 
și resursele. Se organizează cursuri și diverse activități de formare și dezvoltare profesională să ne 
familiarizăm cu noile tendințe în învățământul european: învățarea bazată pe competențe, centrată pe elev 
etc. Cred că noi, oamenii de la catedră, ne-am axat mereu eforturile, într-o mare măsură, pe elev, pe nevoile 
sale, pe ceea ce poate și știe el să facă (pe competențele sale), am încercat să-l ajutăm să devină mai bun.  

O altă directivă europeană de actualitate este integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. 
Școala trebuie să fie spațiul împletirii experiențelor diferite, spațiul în care se învață diversitatea: culturală, 
etnică, socială și de orice altă natură, spațiul unde învățăm să ne acceptăm unii pe alții. Școala trebuie să 
fie un spațiu în care toți copiii se simt bine, comunică și socializează firesc, indiferent de etnie, religie, 
situație socială sau deficiențe fizice. Fiecare copil trebuie să perceapă școala ca pe un loc unde poate fi în 
siguranță, fiind un mijloc de acomodare, de socializare și integrare. Sarcina şcolii este de a crea un mediu 
în care copilul să-şi diferenţieze trăirile şi să se structureze ca personalitate, iar obligația noastră, ca dascăli, 
este să ne aplecăm cu interes și dragoste față de toți copiii în mod egal, nelăsând loc fenomenelor de 
discriminare nici măcar în mintea noastră. Integrarea este un obiectiv complex, care necesită implicarea nu 
doar a școlii, aici înțelegând colegi, cadre didactice, conducere, personal auxiliar, dar și a familiei, a 
comunității locale, a colectivelor de părinți. Integrarea presupune schimbarea şi adaptarea continuă a 
sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta, fiind o 
adevărată provocare spre schimbarea atitudinilor și mentalităților. Toleranța este o calitate pe care omul de 
la catedră trebuie să o aibă și, mai mult decât atât, trebuie să o sădească adânc în sufletul și mintea celor pe 
care îi educă. „Copiii sunt ca fluturii în văzduh. Unii se înalță mai sus decât alții, însă fiecare zboară cât 
poate de bine. De ce să-i compari între ei? Fiecare este diferit. Fiecare este special. Fiecare este frumos.”, 
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spune, atât de frumos și de adevărat, cineva al cărui nume s-a pierdut în negura timpului și totuși este citat 
frecvent în diverse materiale pe tema educației. Aceste cuvinte cred că exprimă însăși esența tuturor 
principiilor și directivelor europene în educație: ideea învățării centrate pe competențe, principiul 
nediscriminării, integrarea elevilor cu CES, învățarea centrată pe elev etc. și mai cred, cu tărie, că aceste 
cuvinte trebuie să ne călăuzească pe noi, dascălii, în toate activitățile noastre.  

O nouă viziune asupra educației, prezentată recent de Comisia Europeană, se referă la crearea unui 
spațiu european al educației, până în anul 2025. Comunicatul dat presei în acest sens de către Comisia 
Europeană începe cu cuvintele "Education and culture are the key to the future.” (Educația și cultura sunt 
cheia viitorului), reconfirmând, ca de nenumărate ori, importanța educației. Crearea acestui spațiu 
presupune, conform viziunii prezentate, aspecte ca: recunoașterea reciprocă a diplomelor de licență și 
bacalaureat, acordarea unei importanțe sporite învățării limbilor străine, consolidarea cooperării privind 
dezvoltarea programelor școlare, pentru a asigura faptul că sistemele educaționale transmit toate 
cunoștințele, aptitudinile și competențele esențiale lumii prezente, promovarea învățării pe tot parcursul 
vieții, integrarea inovării și a competențelor digitale în învățământ, creșterea investițiilor în domeniul 
educațional, conservarea patrimoniului cultural și încurajarea unui sentiment de identitate și de cultură 
europeană. Unele din aspectele vizate ar trebui să reprezinte priorități majore pentru învățământul 
românesc, întrucât educația în contextul pandemiei de coronavirus a scos la iveală probleme cu care ne 
confruntăm, cu siguranță, de mult timp: inegalitatea de șanse a elevilor (accesul limitat sau inexistent la 
resurse și tehnologie al unui mare număr de copii), nivelul redus al competențelor digitale deținute de o 
parte din cadrele didactice. Însă în ciuda acestor dificultăți, marea majoritate a cadrelor didactice au reușit 
să le fie aproape copiilor așa cum au știut mai bine, punând în slujba lor toate resursele pe care le-au avut 
la dispoziție (timp, echipamente și dispozitive personale și mai ales imense, inepuizabile resurse sufletești).  

In acest context, dascălul și-a dovedit, ca de atâtea ori, măiestria și puterea, amintind încă o dată lumii 
întregi că educația este o artă și educatorul un artist, că dragostea pentru copii este mai importantă decât 
orice principii, directive, politici, că în ciuda numeroaselor critici din partea societății și a lipsei de susținere 
din partea autorităților și adeseori chiar din partea părinților, își asumă cu demnitate răspunderea pentru 
sufletele pe care le ține în palmele sale. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. CONSTANȚA STAMENOVSKI 
GRADINIȚA ,,LICURICI”, SECTOR 2 

BUCUREȘTI  
 
 Într-un articol din luna septembrie 2009 (by Claudia Butaru) se vorbea despre un studiu întins pe o 

perioadă de 12 ani și care viza eficacitatea educației online in S.U.A. Concluzia raportului de 93 de pagini 
a fost surprinzătoare: ,,în medie, elevii care au învățat într-un mediu online au avut rezultate mai bune decât 
cei care au beneficiat de instruire față-în-față cu profesorul”. 

Philip R. Regier, decan al programului Online and Extended Campus, al Universității de Stat din 
Arizona, afirma că lucrurile vor evolua destul de rapid, fiind accelerate de creșterea utilizării tehnologiei 
de relaționare socială. Elevii se vor ajura reciproc și vor învăța unii de la alții: 

 ,,Tehnologia va fi folosită pentru crearea unor noi feluri de comunități de învățare ale elevilor (....) 
Oamenii au dreptate când spun că prin educația online lucrurile nu se vor mai petrece în sala de clasă. 
Însă greșesc, cred eu, când presupun că prin aceasta învățarea va deveni o activitate independentă, 
personală. Învățarea trebuie să se petreacă într-o comunitate.”( S.L. New York Times) 

Într-adevăr, lucrurile au evoluat! Situația în care ne aflăm acum, în 2020, ne-a supus unei schimbări 
radicale de abordare a procesului didactic: înlocuirea interacțiunilor face-to-face cu ,,întâlnirile” mijlocite 
de aplicațiile din mediul online, trecerea de la procesul didactic bazat pe relații psihologice directe la 
derularea activităților didactice în mediul virtual. 

Această schimbare ne-a prins, puțin sau mai mult, nepregătiți, sub următoarele aspecte: 
• Instruirea profesorilor care trebuie să demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul 

didactic, cunoștințe și abilități de selectare a resurselor educaționale ce pot fi utilizate online, schimbarea 
radicală a stilului de predare; 

• Instruirea elevilor, care trebuie să dispună de computer, acces la internet, abilități de utilizare a 
tehnologiei online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și autoevaluare, de abilități de 
comunicare, interes și motivație pentru învățare; 

• Pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa educația online, printr-un proces de 
învățământ clar organizat și reglementat; 

În această situație de criză, temporară aș spune, am fost nevoiți să ne adaptăm rapid: profesori, părinți, 
elevi. Rezultatele se vor vedea în curând și pentru o evaluare corectă ar trebui luate în considerare si 
următoarele aspecte: 

- Ce modificări emoționale se produc în această perioadă? 
- Ce consecințe are lipsa interacțiunii directe? ( elevi-profesori, elevi-elevi, profesori-profesori) 
Stabilitatea emoțională este cea care stă la baza dezvoltării unor comportamente sănătoase, 

comportamente de adaptare la contexte reale de viață așa cum obiectivele fundamentale ale educației sunt: 
instruirea și pregătirea elevului pentru viață și dezvoltarea abilităților de integrare socială. 

Fiecare persoană trece prin anumite stadii de dezvoltare atât fizică și cognitivă cât și emoțională și 
socială. Acestea interacționează între ele și sunt determinate de contextele externe, de influențele sociale. 

În grădiniță, copilului i se formează diferite emoții și sentimente morale: atașamentul afectiv, 
sentimente de prietenie, de ajutor reciproc, stimă de sine. Interacțiunea directă stă la baza formării și 
dezvoltării acestor emoții și sentimente. În mediul online nu putem vorbi despre formarea unor abilități 
socio-emoționale ale preșcolarilor. Ei înțeleg afecțiunea printr-o mângâiere, o îmbrățișare; înțeleg prietenia 
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printr-un joc în grup, printr-o relaționare afectivă directă cu partenerii de joc; înțeleg aprecierea printr-un 
zâmbet, o mică recompensă primită atunci, în acel moment în care simte că o merită. 

Să fii educator online nu este atât de simplu, iar rezultatele, nu sunt, cu siguranță, cele așteptate. 
 ,,Mi-e dor de tine, doamna!” sau ,,te îmbrățișez tare-tare, doamna!” sunt cuvinte care dor, pentru că 

tu, educatoarea știi ce se ascunde în spatele lor. Pentru cei mici, nevoia de afecțiune este mult mai mare 
decât nevoia de participare online, de învățare sau rezolvare a sarcinilor transmise prin tutoriale, prezentări 
PPT, înregistrări audio sau video. 

Fără o susținere afectivă, fără un ansamblu de activități bine organizat, achiziții treptate, experiențe 
directe, procesul de educație ar deveni inoperant, mai ales la nivelul învățământului preșcolar. Îmbrățișările, 
mângâierile, zâmbetele, strângerile de mână, privirile încurajatoare au fost înlocuite cu emoticoane, cu 
înregistrări audio prin care copiii să audă vocea educatoarei. Tot pentru a păstra conexiunea la nivel afectiv, 
am realizat tutoriale pentru diferite activități, video-uri în care copiii mă puteau vedea și auzi în același 
timp. 

Pentru unii dintre ei, aceste filmulețe au însemnat nu doar ,,dirijarea învățării” ci și alinarea dorului 
față de educatoarea lor, față de mediul educațional din grădiniță, care până nu demult era ,,tărâmul” jocurilor 
și al poveștilor. Modul în care cei mici s-au adaptat la educația online este greu de analizat în acest moment, 
pentru că ei au fost cel mai mult afectați. Lumea lor, a copilăriei s-a schimbat peste noapte iar nivelul lor 
de înțelegere și acceptare nu este suficient dezvoltat. Să ții un copil închis este cea mai aspră pedeapsă, de 
aceea consider că modul de exercitare al rolului părinților are cel mai mare impact în ceea ce privește 
adaptarea lor la educația online și la contextul social prezent.  

Parteneriatul care stă la baza educației în grădiniță este acela stabilit între instituție și familie. Familia 
reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umană, nu este numai primul adăpost al copilului ci 
și prima treaptă de lansare a lui în lume. Pentru ca fiecare copil să beneficieze de educație și instruire 
conform posibilităților și particularităților sale, părinții trebuie antrenați în acest demers.  

În contextul educației online, sprijinul educatoarei îl constituie comunitatea părinților. Poate acum, 
mare parte dintre ei au înțeles rolul grădiniței, importanța educației preșcolare ca primă treaptă în pregătirea 
copiilor pentru viață. Sunt convinsă că nu le-a fost ușor, că pentru a menține copiii activi, a fost nevoie de 
timp și răbdare, de pregătirea materialelor pentru activitățile propuse, de achiziționarea acestor materiale. 
Sub acest aspect, pot afirma că părinții au fost preocupați în permanență de activitatea copiilor, că au suplinit 
cu toată responsabilitatea și dăruirea acest proces de învățare online. 

 Grădinița de acasă a fost soluția de moment în această grea situație care ne-a schimbat, cred, viziunea 
asupra vieții. Suntem ființe umane supuse transformărilor fizice și psihice pe tot parcursul existenței 
noastre, însă în centrul atenției trebuie să avem în permanență viitorul copiilor noștri. Noi – părinții, 
educatorii- suntem cei care ținem în mâini destine, cei care putem forma personalități puternice, 
responsabile, autonome, pozitive, creative și adaptabile. 

 
 ,,Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre.” ( Sydney J. Harris) 
 În acest moment, monitoarele țin locul oglinzilor iar ferestrele sunt doar întredeschise. Interacțiunea 

umană este cea care dă valoare vieții, o interacțiune directă, bazată pe emoții și sentimente pozitive.  
Să încercăm să ținem ferestrele deschise pentru ca ei, copiii noștri, doar privindu-se în oglindă să fie 

mulțumiți de ceea ce văd și să-și ia zborul spre împlinirea visurilor. 
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SCOALA ON-LINE, DE LA NECESITATE, LA ADAPTARE ȘI OBIȘNUINȚĂ 

 
PROF. CARMEN STAN 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,OVID CALEDONIU ,, TECUCI 
 
Anul școlar 2019-2020 a marcat trecerea de la un ,,proces normal de predare-învățare-evaluare ,, la 

,,Școala on-line ,, sau ,,Scoala de acasă ,,! A fost bine? A fost mai puțin bine? Deoacamdată este prematur 
pentru concluzii ferme, cu valoare de adevăr! În afară de aplicarea unui experiment (îzvorât din necesitatea 
situației pandemice!) privind scoala on-line, putem remarca capacitatea de adaptare a profesorilor, elevilor 
și nu în ultimul rând a părinților la un alt sistem de lucru, la un alt mod de abordare al învățarii, la 
reinventarea propriilor valori. 

În ciuda ,,bâlbelor ,, factorilor de decizie, s-a dovedit încă o dată, (dacă mai era nevoie!), că în sistemul 
de învățământ sunt oameni cu vocație, cu dăruire, profesioniști, care pun pe loc elevul, ca beneficiar al 
procesului didactic. 

Pornind ca o necesitate impusă de situația creată,  ,,Scoala on-line ,, sau ,,Scoala de acasă ,, a 
determinat atât profesorul, cât și pe celalți factori implicați, elevi și părinți, la o adaptare rapidă, eficientă, 
și care s-ar fi dorit și concludentă... dar asta rămâne de văzut! 

Din perspectiva învățământului tehnic și a disciplinelor de specialitate putem menționa următoarele 
aspecte, care pot deveni, factori de bază în elaborarea stategiilor ulterioare: 

 Platformele educaționale existente, propuse sau puse la dispoziția școlilor nu au dispus și nici nu 
au oferit, resurse educaționale on-line, care să vină în sprijinul elevilor și a profesorilor. 

  Profesorul a trebuit sa-și adapteze conținuturile într-o altă manieră în vederea obținerii 
competențelor propuse și a formarii abilităților cerute de standardele profesionale; Acest ,,amănunt ,, a 
necesitat timp din partea profesorului pentru crearea de Fișe de documente, Fișe de lucru, precum și efort 
suplimentar din partea elevului pentru parcurgerea materialelor și înțelegerea acestora!  

 Aplicațiile de tip Zoom sau lecție interactivă, conferă lecțiilor o anumită interactivitate, prin tabla 
interactivă, unde se pot da explicații suplimentare cu scheme, schițe, formule, dar, necesită timp de ,, 
învățare ,, din partea profesorului și mijloace tehnice performate din partea elevilor pentru a urmări 
derularea activității! 

 Formarea profesorilor pentru învățământul on-line este o necesitate imperativă a sistemului, dar 
activitațile ulterioare de formare, ar trebui să fie organizate eficient și formativ! Simpla însciere și 
participare on-line la cursurile de formare, nu-și va atinge scopul, mai ales pentru colegii care se adaptează 
mai greu shimbărilor! 

 Mijloacele tehnice trezesc interesul pentru profesori și pentru elevi, considerați ,,nativi digital ,, 
dar, trebuie să recunoaștem că nu pentru toți, în egală măsură. De asemenea, trebuie menționat lipsa acestor 
mijloace în anumite zone defavorizate. De aici, diferența dintre activitățile de predare-învățare-evaluare, la 
unele discipine/ clase/ școli, care se va vedea la evaluarile sumative ale sfârșitului de ciclu de învățământ. 

 Evaluarea formativă și sumativă pe parcursul anului școlar, în contextul în care platformele 
propuse nu permit crearea unor teste/quiz, devine ineficentă și aleatorie. 

 Elevii au fost entuziasmați la început, deoarece folosirea mijloacelor tehnice este la îndemâna și 
pe placul lor; unii au învățat din mers utilizarea unor aplicații, au fost nevoiți să descopere tehnici de lucru, 
s-au adaptat cu ușurință, dar, au simțit lipsa interactivității între colegi, sau cu profesorii. Sistemul e-
learning este eficient pentru autodidacți sau pentru perfecționiști, dar nu va fi îmbrățișat de comunicatori, 
visători sau artiști! 
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In loc de concluzii.... 
 Din punct de vedere a organizării procesului didactic în noua paradigmă a scolii-on-line, 

implementarea scolii de acasă, mai are mult de experimentat, și multe ,, de învățat ,, atât timp nu există o 
strategie fermă pe această direcție la nivel național; 

  Lipsa unui sistem informațional pus la punct, prin care procesul didactic sa devină bine conturat, 
incepând de la competențe, abilități, conținuturi, scoala on-line rămâne la nivelul unui ,, câmp de joacă ,, 
pentru factorii implicați! 

 Blender-learning-ul trebuie luat în seamă, atât timp cât oferă o invățare combinată, nu exclude 
prezența profesorului, poate asigura învățarea la distanță și învățarea diferențiată. 
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ÎMPREUNĂ PUTEM DEPĂȘI ORICE OBSTACOL 

 
PROF. STAN DANIELA 

LICEUL DE ARTE “BALAȘA DOAMNA”  
TARGOVIȘTE, DAMBOVIȚA 

 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 

adecvată, orice temă.” - J. Bruner 
Pornind de la citatul de mai sus, atunci când, pe 11 martie 2020, am fost anunțați că școala se suspendă 

pentru o perioadă, am avut convingerea că noi, cadrele didatice, vom reuși să continuăm activitatea 
didactică și în aceste noi condiții, prin îndrumarea elevilor noștri de la distanță depășind toate provocările 
care vor apărea. Tot secretul era în a găsi o “formă intelectuală adecvată” pentru transmiterea și formarea 
competențelor vizate. 

În calitate de profesor de informatică folosisem deja în nenumărate rânduri resurse on-line. Elevii mei 
erau familiarizați cu câteva platforme de învățare (padlet.com, activetextbook.com, kubbu.com, Google 
Classroom) pe care le folosisem cu succes în diferite etape ale lecțiilor. Întrebarea apărea dacă ar trebui să 
continui cu acele platforme sau era nevoie ca la toate disciplinele să utilizăm aceleași platforme astfel încât 
să nu le fie prea greu elevilor și întreaga activitate să li se pară una firească. Deoarece toți elevii aveau 
conturi pe platforma 24edu.ro (folosită deja ca și catalog electronic) și pe Google Classroom, s-a hotărât ca 
la toate disciplinele să se utilizeze una din cele două platforme pentru transmiterea de informații, temelor, 
evaluărilor etc., dar și aplicația Zoom pentru activitățile sincrone.  

Bineînțeles că un rol foarte important în menținerea unui dialog continuu cu elevii și părinții acestora 
l-am avut tot noi, dar în calitate de diriginți. Diriginții au fost cei care i-au ghidat pe elevi în activarea 
conturilor (cei care nu le aveau deja activate) și familiarizarea cu cele două platforme, dar și cei care au 
creat grupuri WhatsApp cu elevii și profesorii clasei pentru stabilirea detaliilor privind desfășurarea 
lecțiilor. 

Deși începutul “școlii de acasă” a fost unul cu multe semne de întrebare și necunoscute, încet, încet, 
atât noi, cât și elevii, am început să ne obișnuim cu noile condiții, să înțelegem că printr-un efort susținut 
din ambele direcții vom reuși să finalizăm anul școlar în condiții bune. Noi, cadrele didactice am realizat 
materiale virtuale diverse, fie sub forma unor prezentări PowerPoint, fie sub forma unor înregistrări video 
(foarte utile pentru elevi), teste on-line etc.  

În cele ce umează voi prezenta platforma Padlet.com, platformă pe care am utilizat-o în perioada 
suspendării cursurilor pentru realizarea unei expoziții cu lucrări realizate de elevi la ora de Procesarea 
computerizată a imaginii, dar și platforma Google Classroom. 

Platforma Padlet - este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile 
pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii 
publică scurte mesaje conţinând text, imagini, clipuri video şi/sau legături. Platforma Padlet este ideală în 
clasă atunci când se dorește un brainstorming, oferind un spațiu virtual pentru întrebări și răspunsuri, e-
portofoliu pentru elevi, spațiu pentru proiecte, icebreaker, promovarea unor evenimente, hărți conceptuale, 
newsletter și feedback (pentru o activitate, curs etc). Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul 
URL–ului. 

Padlet este o modalitate excelentă atât de a colecta idei și resurse de la elevi, cât și de a le prezenta 
informații simplu, într-un format atractiv și prietenos. Toți pot vedea contribuțiile celorlalți.  

Platforma este un serviciu online (open source) cu o interfаță simplă și intuitivă. Oricine îşi poate 
crea un cont folosind o adresă de email şi o parolă şi poate crea materiale în una din cele şase categorii 
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disponibile (Wall, Canvas, Stream, Grid, Self, Backchannel). Utilizаreа plаtformei Padlet în аctivitаteа 
didаctică oferă numeroаse аvаntаje: nu necesită instаlаre; аdministrаrea este simplă cu interfaţă 
prietenoasă; nu necesită cunoştinţe de progrаmаre; acces gratuit prin crearea unui cont; creatorul padlet-
ului poate adăuga/şterge informaţii afişate în orice moment; se pot adăuga postări printr-un simplu click, 
copy-paste sau drag-and-drop; modificările sunt salvate automat; partajarea simplă a legăturilor permite o 
colaborare rapidă; crearea de padlet-uri publice, private sau protejate cu parolă; posibilitatea de a arhiva 
fiecare padlet pentru o utilizare ulterioară. 

Cа dezаvаntаje se pot enumerа: fiecаre cont poate avea doar 3 padlet-uri active în varianta gratuită; 
se pot adăuga materiale de către utilizatori anonimi (dacă aceştia cunosc adresa URL şi padlet-ul este 

public); se pot adăuga fişiere cu o dimensiune de maxim 25 MB în varianta gratuită.  
Folosirea aplicației Google Classroom nu generează costuri suplimentare pentru școală pentru că 

acest serviciu este disponibil gratuit pentru educație. Fiecare profesor și elev al școlii primește un cont 
gratuit. Prin intermediul Google Classroom profesorii își organizează mai bine lecțiile, au o mai bună 
evidență a cursurilor, materialele fiind organizate de cel care le creează în funcție de clasă și subiect, iar 
comunicarea se poate realiza în timp real cu elevii. Fiecare curs poate fi editat, mutat, copiat sau arhivat. În 
cadrul cursului pot fi adăugate materiale, teme sau întrebări. Persoanele pot fi adăugate după nume, adrese 
de email sau după numele grupului din care face parte. Fiind o aplicație Google se poate folosi concomitent 
cu toate aplicațiile acestuia.  

Aplicația permite crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online. Profesorii pot oferi feedback 
direct fiecărui elev, pot posta anunțuri și întrebări. Aplicația facilitează interacțiunea și colaborarea profesor 
– elev deoarece elevii pot să inițieze conversații cu profesorul și să adreseze întrebări la care pot primi 
răspuns în timp real, iar temele pot fi predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat de către elevi (desktop, 
tabletă, smartphone). Un alt mare avantaj pentru elevi îl constituie și faptul că aplicația trimite notificări 
care îi anunță când primesc o temă nouă, un feedback etc. Google Classroom le permite elevilor să aibă 
toate informațiile organizate în funcție de curs (disciplină), le oferă posibilitatea de a avea o evidență a 
orelor planificate (prin acces la Calendar). 

După acestă experiență de aproape trei luni de învățământ on-line putem spune că multe lucruri au 
funcționat bine, dar și multe ar mai putea fi încă îmbunătățite. Un lucru este sigur: ÎMPREUNĂ PUTEM 
DEPĂȘI ORICE OBSTACOL.  
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, STAN LAVINIA-GINA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA TARNOVA 
 
Educația este într-un un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat oportunitatea 

activării rapide a resurselor online disponibile. I-a determinat pe profesori să găsească împreună soluții 
alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța altfel.  

Pentru elevi și părinți, sigur este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă cu resursele și 
tehnologia pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în scopuri de învățare. Poate s-a 
înțeles și susținut mai mult copilul, părintele făcând parte cât mai mult timp din viața lui de școlar,  

Am cercetat foarte mult platforme existente, pentru a trece viața școlară online. Am clasa pregătitoare 
și clasa I și știu că nu toți copiii și părinții sunt familiarizați cu tehnologia.  

Pentru a lua cea mai bună decizie, am început cu un chestionar dat părinților, realizat în Google Form. 
Acesta m-a ajutat să văd care este statusul fiecărui copil în această perioadă. 

În chestionar am folosit următoarele întrebări: 
Copilul stă singur acasă pe parcursul zilei? 
Cine îl ajută la teme/activități pe parcursul zilei? 
Sunteți de acord cu întâlnirea online în intervalul 9-12? 
Sunteți de acord cu aplicații de tip quiz online? (Acestea sunt niște teste grilă online) 
Sunteți dispus/ă să vă ajutați copilul în descoperirea tehnologiei? 
Copilul are acces la tehnologie? 
La ce dispozitiv are acces? 
Dacă până acum nu a avut acces, credeți că în această perioadă o să îi permiteți la unul dintre 

dispozitive? (Dacă da, la ce dispozitiv, dacă nu, de ce?) 
Cum vedeți dumneavoastră comunicarea școală/copii/familie în această perioada? La ce aspecte să 

fiu atentă? 
În cazul meu, rezultatul a fost bun, deoarece toți copiii au acces la internet și majoritatea la dispozitive 

digitale.  
O problema întâmpinată a fost că doi dintre copii aveau părintii la muncă în intervalul propus de mine 

pentru activitățile online. Cu aceția am facut alt program. Copii nu dispun de telefoane personale, fiind de 
vârsta mică. 

M-am întâlnit cu părinții pe platforma Zoom. Până la acest moment foloseam grupul clasei pe 
Whatsapp. Astfel am instruit părinții cu privire la utililizarea platformei Zoom și a aplicațiilor pe care le 
vom folosi. 

Am comunict pe grupul de Whatsapp orarul și modul de derulare a orelor. 
Am folosit Whatsapp în fiecare zi, aternând disciplinele, cu sarcini de lucru bine precizate sau chiar 

anumite teme din manual sau auxiliare 
Am ales să mă văd cu toți elevii mei, online, pe platforma Zoom, câte 40 de minute pentru fiecare 

clasa. Am ales această platformă deoarece: 
Este foarte simplu de creat o sesiune online 
Pot partaja ecranul meu, iar copiii văd în mod instant ce prezint pe desktop. 
Tot în secțiunea de share, am și secțiunea de whiteboard, unde pot scrie in timp real anumite exemple 

(e ca o tablă online). 
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Copiii pot și ei partaja atat ecranul lor, cât și secțiunea de whiteboard, astfel încât toți putem vedea 

același lucru.  
Link-ul de conectare pentru platforma onlinea a fost postat părinților pe grupul de Whatsapp.  
Am lucrat pentru început nu foarte complicat, ci cu cartea și caietul în față. Eu, online, i-am îndrumat 

spre exercițiile propuse și le-am explicat acolo unde am văzut că întâmpină dificultăți.  
Unele dintre teme le-am corectat online în întâlnirile noastre, sau poză cu caietele lor. Le-am corectat 

în Paint sau Google Canvas, după care le-am trimis înapoi. Am preluat feedback de la părinți și elevi 
 Resursele și aplicațiile de învățare pe care le-am folosit: 
Wordwall: o aplicație unde profesorii pot crea, cu un cont gratuit, joculețe simple de potrivire a 

cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea 
 Editorul LIVRESQ este un instrument ușor de folosit pentru crearea proiectelor digitale interactive, 

cu o aplicabilitate foarte largă,  
 combină texte, poze, filme/animații, sunete, intrebări și aplicații și realizează rapid proiecte digitale 

interactive: 
 Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 

învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. M-am bucurat de implicarea și sprijin total 
din partea părinților. Elevul trebuie să aibă acces la Internet de pe laptop/calculator sau telefon, căști și 
webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

 
Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri de 

resurse: 
O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii: Zoom și Google Meet (cu sugestii 

de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 
Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme 

pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din 
partea profesorului. Se recomandă Google Classroom. 

Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă 
de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme 
de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
https://www.edupedu.ro/-ghidul-de-predare-online-pentru-profesori 
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 EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

 PROF. STAN MARICICA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ONICENI, JUD. SUCEAVA 

 
 În cadrul Școlii Gimnaziale Oniceni, SUCEAVA” școala online s-a desfășurat ținând cont de 

prevederile Ministerului Educației și Cercetării, respectiv ale Inspectoratului Școlar Județean SUCEAVA. 
 Trecerea de la învățarea față în față la învățarea online nu a fost ușoară nici pentru profesori, nici 

pentru elevi, reprezentând o provocare tocmai pentru că implica o reconsiderare a modului în care eram 
obișnuiți să interacționăm unii cu ceilalți.  

 Din această cauză, acomodarea cu această modalitate de comunicare a fost treptată, graduală, 
evoluția fiind vizibilă de la o zi la alta. 

 Începând cu 22 aprilie 2020, odată cu încheierea vacanței de primăvară, învățarea online a devenit 
obligatorie, acolo unde există condițiile necesare pentru desfășurarea acesteia. În pregătirea unei platforme 
de învățare care să fie folosită în mod unitar de către cadrele didactice din cadrul școlii noastre, profesorii 
au folosit mai multe modalități de interacțiune cu elevii: de la simpla comunicare pe grupuri de whatsApp 
și facebook până la folosirea unor mijloace mai complexe precum Microsoft Teams sau Google Classroom 
care permit și interacțiunea video cu elevii. 

 În general, atitudinea elevilor față de această formă de învățare a fost una pozitivă, mai ales că implica 
folosirea dispozitivelor electronice cu care ei sunt foarte familiarizați. Prezența lor la aceste activități 
ajungea să fie, în unele situații și de 100%, ținând cont și de condițiile excepționale în care ne aflam – izolați 
la domiciliu. Cu toate acestea, nu toți elevii au avut mijloacele necesare pentru a participa la orele online, 
așa cum nu toți elevii se raportează responsabil la actul de învățare, fie online, fie față în față. 

 Din punctul de vedere al profesorilor, părerile sunt destul de divizate.  
 Sunt cadre didactice care înțeleg rostul și utilitatea acestor activități, reușind să valorifice potențialul 

acestei forme de învățare, precum și profesori care consideră că nu este o formă veritabilă prin care pot să-
și manifeste potențialul de educare a elevilor. Dincolo de aceste aspecte, o certitudine este faptul că nu am 
fost pregătiți pentru o astfel de abordare a învățării (existând prea puține formări ale cadrelor didactice în 
această direcție) și că este necesar un timp pentru ca toți factorii implicați în acest proces educativ, să 
înțeleagă potențialul pe care îl are învățarea online. 

 Din punctul meu de vedere, ținând cont și de feedback-ul profesorilor, elevilor și părinților, 
învățarea online în cadrul Școlii Gimnaziale Oniceni, poate suferi îmbunătățiri în sensul unei abordări 
mai unitare, în folosirea unei singure platforme de învățare, cum s a și întâmplat. 

 În contextul situației cu care ne confruntăm în ultimele luni, am fost nevoiți să ne schimbăm modul 
de viață. La fel ca toate celelalte domenii și sistemul de învățământ a fost grav afectat. 

 Având în vedere situația creată de suspendarea pe termen lung a cursurilor, în contextul limitării 
consecințelor sau efectelor negative create de această pandemie cât și incertitudinea a ceea ce va urma în 
perioada următoare, unitățile de învățământ au fost nevoite să adopte măsuri pentru ca beneficiarii primari 
– elevii - să poată continua activitățile didactice.  

 Beneficiarii secundari - părinții, terțiari – comunitatea - au fost informați în permanență asupra 
modalităților de lucru. 

 Închiderea școlilor nu a însemnat și suspendarea cursurilor pentru elevii de la Școala Gimnazială 
Oniceni din jud. Suceava, deoarece lecțiile au fost mutate integral în mediul online, ca urmare a măsurilor 
luate de autoritățile române în contextul pandemiei de corona-virus. 
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 Profesorii au fost forțați să își descarce platforme, să utilizeze tot ceea ce cunosc și să învețe, cât de 
curând posibil să comunice cu elevii.  

 Consider că adaptarea s-a efectuat, dar rezultatul nu e cel dorit. Elevii nu pot fi obligați să participe, 
iar unii, chiar dacă participă, nu au atitudinea potrivită orelor. Cred că iau totul prea ușor în aceasta privință. 

În aceste condiții educația nu se poate realiza. Poate doar socializarea. 
Pe de altă parte, părinții sunt obligați să asigure copiilor mijloacele tehnice necesare, cu toate că unii 

dintre ei au posibilități financiare reduse … 
 
Punctele tari ale ,, școlii online”: 
 asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia; 
 facilitează transmiterea cunoștințelor, ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se poate 

face prin platformele utilizate; 
 se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor; 
 se poate da mai ușor un feedback în momentul activității online. 
 
Puncte slabe: 
 se mărește timpul petrecut în fata diferitelor ecrane; 
 nu toți elevii au acces la tehnologie; 
 chiar și cei care au acces nu pot fi stimulați să ia parte la toate activitățile, deși li s-a amintit 

obligativitatea participării; 
 stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai datorită faptului că se simt forțați să asigure 

tehnologia necesară; 
 creează nemulțumiri în cazul elevilor care, deși nu sunt la școală, trebuie sa se trezească devreme 

pentru a participa la activități 
 Deci… Școala online este o forma fără fond... A fost adoptată forțat forma, dar nu s-a creat fondul! 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. STAN ROXANA, ȘCOALA ”I. G. DUCA”, PETROȘANI 
 
Viața este o școală dură, căreia fiecare dintre noi îi răspunde examenelor zilnice cum reușește, pe cont 

propriu, pentru că nu poți copia după nimeni. În această perioadă în care ne-am lovit de diverse piedici 
informaționale și nu numai, pentru a putea duce actul educațional mai departe, a fost nevoie de autodepășire 
și de curajul abordării lecțiilor online sub toate formele posibile pentru a ajunge la sufletul elevilor noștri. 
Traversând perioada, având experiență deja cu platformele educaționale și cu toate device-urile care ne-au 
devenit și mai buni prieteni decât erau înainte, putem afirma că, într-adevăr, educația nu are frontiere.  

Nicolae Iorga spunea că ”școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai 
aspru.” Poate că acest lucru lipsește învățământului românesc: să-i învățăm pe elevi să învețe. A învăța să 
înveți este o competență-cheie, căreia nu i se da importanța cuvenită. Competența presupune achiziția și 
procesarea de noi cunoștințe și deprinderi precum căutarea și valorificarea sprijinului exterior pentru 
învățare; construirea cunoașterii pe baza a ceea ce este deja învățat și pe experiențe de viață pentru a putea 
aplica apoi noile achiziții acasă, în vacanță cu părinții, la școală și în formarea profesională viitoare. 
Motivația și încrederea sunt cruciale pentru această competență. De acest aspect ne-am lovit puternic acum, 
când elevii au avut mai multă libertate, când au fost nevoiți să își gestioneze timpul și să își facă un program. 
Unii au reușit, poate și cu sprijinul părinților care au fost acasă mai mult timp și au putut să le fie alături, să 
îi îndrume și să vegheze îndeaproape la respectarea programului zilnic, alții nu au reușit.  

În cadrul școlii de acasă, prin intermediul camerelor web, am descoperit aspecte din universul imediat 
al elevului, la care nu am fi avut acces altfel și care pot influența învățarea, de exemplu: lipsa unui birou de 
lucru individual, spațiul insuficient dedicat școlii, comoditatea parcurgerii orelor din confortul canapelei, 
ordinea sau dezordinea în locul desfășurării activității elevului. Toate aceste aspecte ne-au făcut pe noi, 
dascălii, să privim actul educațional altfel decât am făcut-o până în acest moment. Poate sentimentul de 
empatie a fost mai accentuat, poate zâmbetul a fost mai larg când le vedeam chipurile triste pe ecranul 
calculatorului, și doream să le ”transferăm” zâmbetul, poate vorbele de încurajare au luat locul celor de 
dojană, poate am prelungit sesiunile pe platformele educaționale la cererea lor, și deschiderea spre 
comunicare a atins un nivel maxim. Orele au fost mult mai atractive, fisele mult mai colorate și prietenoase, 
muzica de fundal a luat locul zumzetului din clasă și toate acestea au putut fi posibile pentru că erau la un 
click distanță. Profesorul avea nevoie de timp și creativitate pentru a explora universul infinit al 
programelor, platformelor, aplicațiilor și toate acestea chiar și cu implicarea elevilor, care sunt foarte 
pricepuți în a da sfaturi și îndrumări în ceea ce privește tehnologia. Totul este să le cerem ajutorul și astfel 
se pot crea lecții plăcute lor, la care participă cu drag și care nu doresc să se încheie. 

Eu predau limba engleză și prin natura acestei discipline reușesc să îi atrag pe elevi și să fie dornici 
să învețe cât mai mult. Limba engleză este o disciplină școlară privilegiată datorită varietății de activități 
care pot fi folosite, atât online cât și offline, astfel încât elevul să fie interesat, să învețe cu drag și să vadă 
rezultatele și aplicabilitatea imediate cunoștințelor învățate în cadrul orelor de limba engleză. Competența 
digitală la care elevii noștri se descurcă poate fi aprofundată și folosită în diverse scopuri. Totul este ca ei 
să fie îndrumați și să le atragem atenția atât asupra părților pozitive, a utilității și ușurinței găsirii și 
transmiterii de informații, dar este de datoria noastră să îi facem conștienți și de minusurile tehnologiei, pe 
principiul că orice pe lumea aceasta are atât plusuri cât și minusuri. 

Pentru mine, în calitate de profesor de limba engleză, a fost o preocupare constantă pentru a 
transforma părțile negative în plusuri și a avea o finalitate pedagogică din neîntrerupta legătură elev-
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telefon/tabletă/ PC/ sau orice alt device de care ei nu se dezlipesc. În acest mod am reușit să îi obișnuiesc 
să folosească Merriam-Webster Dictionary ca și aplicație pe telefon, Duo-Linguo, manualele digitale ( mai 
ales părțile de listening sunt foarte bine structurate și le plac enorm elevilor ) și căutarea informațiilor online. 
Încerc să îi ajut să recunoască o informație bună și corectă, care folosește o limbă engleză impecabilă, de 
site-urile care nu au nicio legătură cu procesul didactic. Vor ajunge să înțeleagă că, deși online-ul este un 
spațiu liber, trebuie să respectăm norme și reguli privind dezvoltarea și utilizarea de conținut virtual, cum 
ar fi drepturile de proprietate intelectuală, respectarea noțiunii de privat precum și siguranța în spațiul 
online. De câțiva ani folosesc cu mare succes un joc, pe care îl proiectăm pe tabla Smart pe care o avem ca 
și sprijin în clasele din școala noastră. Acesta se numește KAHOOT. Pentru informații puteți accesa: 
https://kahoot.com. Veți găsi domenii de interes, gramatică sau vocabular; elevilor le place deoarece le 
permit să își folosească telefoanele în timpul orei de limba engleză și află multe informații utile. La final, 
unul dintre participanți este declarat câștigător, iar aici depinde de profesorul de limba engleză cu ce 
consideră să îl premieze. Este un joc interactiv, în care toată clasa participă cu plăcere. 

Chiar și în cadrul școlii de acasă, a școlii online, proiectarea didactică joacă un rol esențial. În cazul 
de față proiectarea am adaptat-o situației, ca să fie aplicabilă învățării online. Clasa virtuală a devenit un 
spațiu social, în care nu numai că s-a învățat, dar s-au împărtășit cunoștințe, emoții, temeri referitoare la 
situația pe care o traversăm și în care ne-am trezit cu toții fără voia noastră, frustrări și necunoscute legate 
de virus. Toate acestea au făcut legătura dintre profesor și elev mai puternică, mai strânsă. Elevii au avut și 
ei ocazia să intre în universul dascălului și să vadă aspecte pe care nu le-au văzut niciodată; chiar și piesele 
de mobilier au reprezentat o noutate pentru elevi și au avut sentimentul că sunt mai aproape. Unii au avut 
și curajul să mărturisească aceste aspecte.  

Aș încheia articolul cu un citat, care ne atrage atenția, dacă mai era nevoie, cât de importantă este 
adaptarea: 

”Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” Maria 
Montessori  

Și noi, și elevii ne-am adaptat acestei perioade și am traversat-o cum ne-am priceput mai bine, dar cu 
certitudine educația nu s-a oprit, profesorii au fost alături de elevi și elevii au fost alături de profesorii lor, 
iar împreună am mers mai departe și am reușit să obținem un progres, dar și un zâmbet la o imagine haioasă, 
sau chiar un râs ”contagios” ( că tot e la modă cuvântul ) în urma unei glume, sau liniște ascultând o piesă 
muzicală, un filmuleț educațional, sfaturi dacă tehnologia ne făcea greutăți uneori … toate acestea sunt 
exemple de umanitate, de empatie, de respect reciproc. Cine spune că prin ecranul calculatorului nu se pot 
trimite emoții, nu se poate face o ultimă lecție la clasa a VIII-a care să se încheie cu melodia lui Queen, 
”We Are the Champions” și cu lacrimi în ochii tuturor, nu a trăit poate aceste sentimente, dar nu este târziu 
să le experimenteze. Merită din plin !  

Educație fără frontiere!: Școala altfel! Școala de acasă! 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

PROF. INV. PRIMAR STANCIU CAMELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 RÂȘNOV 
 

Școala de acasă (homeschooling) este o altă metodă de predare și învățare. Educația de acasă implică 

anumite libertăți. Copiii pot alege ce vor să învețe, cât vor, când vor. Noțiunile de bază sunt necesare, dar 

nu vor fi impuse de la o vârsta anume, ci când se simte pregătit. Familia îsi poate educa copilul conform 

propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intră în contradicție cu acestea. 

O altă libertate este cea fizică. Atât copiii, cât și părinții, nu mai sunt constrânși de orarul școlii și pot 

petrece mai mult timp împreuna. Școala de acasă le permite să doarmă relaxat, fără frica zilei următoare, 

fără teamă ca, din minut în minut, alarma de la ceas le va zăngăni în cap. Părintele are posibilitatea de a 

urmări îndeaproape activitatea de învățare a copilului. Fiind implicat direct în activitatea de predare, 

părintele știe exact care sunt rezultatele copilului, poate identifica la timp anumite aptutidini sau, 

dimpotrivă, deficiențe ale copilului și poate acționa în consecință. Influența negativă a anturajului este 

evitată.  

Mediul școlar oferă copilului posibilitatea de a cunoaște și de a interacționa cu mai mulți copii, de 

diferite vârste și cu diferite personalități. Timpul liber al părinților scade considerabil. Home schooling 

presupune din partea părinților un consum considerabil de energie și timp pentru pregătirea materialelor și 

desfășurarea orelor. Părinții au nevoie de abilități speciale de predare și comunicare cu copilul, precum și 

de un bagaj important de cunoștințe. Unul dintre argumentele aduse de persoanele care nu susțin acest 

sistem educațional este că nu toți părinții au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a se ocupa de predare. 

Totuși, mulți părinți apelează la resurse informaționale, la cursuri și la materiale suplimentare care îi ajută 

să învețe alături de copil tot ceea ce nu știu. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 

incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument 

de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe 

pedagogice și intereselor copiilor. 

Mulți profesori sunt în căutarea metodelor noi cu implicarea resurselor digitale, care să corespundă 

nevoilor și particularităților grupului de elevi. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii 

în cea ce numim noi tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei 

provocarea confruntării cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare.  

Copiii sunt foarte vulnerabili. Copiii au capacitate redusă de discernământ între bine și rău. Copiii au 

grad scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul online are un efect 
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negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihologic. Astfel, vorbind despre școală și Internet, 

suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze copiii pentru a face față fluxului 

de informații, provocărilor Internetului și riscurilor la care sunt supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau 

portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau 

jocuri.  

Procesul de educare a unei generații deștepte și sigure online trebuie început încă din clasele primare. 

Fluxul de informații din Internet trebuie să vină paralel cu metodele sigure de explorare a lui. Astfel, precum 

copilul a învățat de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa elevul învață că nu comunică online cu 

necunoscuți și nu oferă informații despre el sau familie.  

Homeschooling-ul și învățământul tradițional au avantaje și dezavantaje. Sunt unii copii care sunt 

potriviți pentru primul tip de educație și alții cărora le priește cel de-al doilea. Important e să ne asigurăm 

că le oferim copiilor noștri o educație de calitate și că îi susținem în dezvoltarea lor emoțională. 
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AVANTAJELE INVAȚARII ONLINE 

 
PROF. STANCIULESCU FLORENTINA 

COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA, TG JIU 
 
Școala, ca instituție fundamentală a statului, trebuie să facă față unei noi provocări: garantarea 

dreptului la educație pentru toți copiii, în condițiile în care unitățile de învățământ sunt închise. Cursurile 
online sunt o soluție la îndemână atunci când elevii și familiile acestora au dispozitivele necesare și acces 
la internet pentru a se conecta pe platformele folosite de învățători și profesori în procesul de predare. 

Având în vedere că trăim în era tehnologiei, consider că acest sistem de educație îi pune pe elevi să 
își culeagă singuri anumite cunoștințe, îi ajută să rezolve anumite exerciții singuri, deci învață mai ușor 
anumite noțiuni. 

Avantajele acestui sistem de educație virtual sunt perceperea informației oriunde și oricând, fiind de 
altfel bine pentru toată lumea și prin acest fel nu avem nevoie să recuperăm orele.  

Avantajele sistemului virtual este acela ca elevii sunt mult mai atrași de tehnologie decât de cărți, este 
mai ușor să scriem și să citim de pe un ecran, iar acesta poate fi refolosit în fiecare an și nu mai este necesar 
să aruncăm caiete. Că putem ține în continuare legătura cu școala și astfel ne preocupam de viitor ieșind 
puțin din starea de teamă care ne este indusă prin online. Cel puțin încercăm să înțelegem, să ne determinăm 
să fim mai buni indiferent de pregătire.  

Încercăm sa ne menținem pe linia de plutire indiferent dacă nu la același randament pe care ni-l oferă 
cadrul școlar, un cadru corect amenajat pentru învățare. Consider că ele sunt un avantaj, deoarece în acest 
fel nu pierdem materia, avem informația proaspătă, o putem accesa când dorim, și este un beneficiu pentru 
elevii din clasele terminale, întrucât ei au nevoie de exercițiu constant.  

E un nou mod de a învăța, care mă ajută să ne dezvoltăm abilități noi. Educația poate continua în 
condiții decente în timpul închiderii școlii din motive de siguranță, reducerea costurilor de transport la 
școală, învățarea de acasă e mai confortabila, mai lejeră și mai puțin stresantă. Elevii își pot face propriul 
program de învățare, se pot odihni mai bine. 

Fiecare elev are posibilitatea de a vorbi cu profesorul în privat, fără a-i fi rușine de ceilalți colegi, 
profesorul explicându-i ceea ce nu a înțeles, deoarece în clasă timpul este scurt, dar aici ai posibilitatea de 
a vorbi cu profesorul mai mult de o oră.  

În primul rând, faptul că iți dă libertatea de a-ți împărți timpul petrecut pentru fiecare materie, astfel 
reușind să folosești exact timpul necesar pentru a înțelege tot, la fiecare materie în parte. De asemenea, 
această libertate îți conferă posibilitatea de a aprofunda mult mai ușor. Fiecare lucrează în ritmul său.  

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 
tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 
de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 
și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 
al activităților școlare și extrașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. 
prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua 
Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora 
de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

Totodată, lucrul individual din confortul propriei locuințe facilitează învățarea. În plus, fiecare elev 
are modul lui propriu de organizare și faptul că avem un anumit termen în care să ne încadrăm cu efectuarea 
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temelor este favorabil tuturor. Sistemul de educație virtuală mi se pare unul de actualitate și potrivit situației 
în care ne aflăm. Este avantajos deoarece putem recupera de acasă materia.  

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de 
activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 
a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 
facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 
cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 
românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 
elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 
pentru consultare personală sau profesională. 
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CONCEPTUL DE E-LEARNING 

 
PROF. STANCIULESCU NEOFIT CATALIN 

ȘCOALA GIMNAZIALA VOIEVOD LITOVOI, TG JIU 
 
Cu toții știm că școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică 

(predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Primul avantaj menționat în 
acest articol face referire la faptul că îți poți face singur programul de lucru. Pentru unii însă asta se poate 
transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță te pot conduce la o relaxare 
și demotivare continuă.  

Conceptul de elearning câştigă treptat teren, pe măsură ce practica şi cercetarea în domeniu ne 
furnizează noi experienţe de succes şi repere pentru o construcţie teoretico-metodologică adecvată. 
Dialogul dintre practică şi teorie contribuie în egală măsură la creşterea eficienţei situaţiilor concrete în care 
sunt utilizate noile tehnologii pentru educaţie, precum şi la adăugarea de plus-valoare nivelului conceptual. 
Concluzia care se prefigurează este că performanţa în învăţare este determinată în principal de strategiile 
de instruire, şi nu de mediul folosit pentru implementarea programului de formare. 

În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se 
utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. 

În sens restrâns, elearning reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă planificată de 
predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică 
pentru a fi asimilate de studenţi în manieră proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale 
informaţiei şi comunicării – în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distribuţie a 
materialelor, cât şi, în majoritatea cazurilor, canalul de comunicare între actorii implicaţi. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 
apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 
disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 
manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 
competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performanța în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (dischete, CD-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 
activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 
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încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 
bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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SISTEMUL DE INVATAMANT OLANDEZ 

 

STANEAN LIANA OANA 

ȘC. GIMN. SIMION BARNUTIU-ZALAU 

SURSE INTERNET 
 

Olanda are o bine-meritata reputaţie ca model de democraţie care cuprinde principiile pluralismului, 

responsabilităţii sociale, toleranţei şi hărniciei. Cel mai important, ea a produs, de asemenea, o societate 

orientată spre consens în care toată lumea are opinia sa. Toţi oamenii olandezi cunosc valoarea opiniilor lor 

şi nu ezită să le ofere. Atitudinea lor generală este toleranţa. Orice persoană are dreptul la opinia sa. 

 

Educaţie generală 

Olanda are una dintre cele mai bune înregistrări de învăţământ din Europa, cu aproape 100% de 

alfabetizare şi mai mult de 20% din populaţie trece la învăţământul superior. Învăţământul obligatoriu în 

Ţările de Jos începe de la vârsta de cinci ani (uneori de la patru). De la vârsta de şaisprezece ani există o 

educaţie parţial obligatorie, ceea ce înseamnă că un elev trebuie să participe la o formă de învăţământ cel 

puţin două zile pe săptămână. Învăţământul obligatoriu se termină la 18 ani. Cu vârste cuprinse intre cinci 

si doisprezece ani, copiii participa la şcoala elementară, care are opt clase. Începând de la grupul 3, copiii 

învaţă cum să citească, să scrie şi să facă matematică. Copiii apoi se mută într-una din cele patru sisteme 

de educaţie continuă: 1. Cele VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (pregătire învăţământ 

profesional de nivel mediu) durează patru ani. 60% dintre studenţii la nivel naţional sunt înscrişi în sistemul 

VMBO2. Cele HAVO Höger Algemeen Onderwijs Voortgezet (învăţământul continuat general mai ridicat) 

Sistemul are cinci clase. O diplomă HAVO oferă acces la nivel de HBO (Politehnica) din învăţământul 

terţiar3. De VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (educaţie ştiinţifică pregătitoare) de sistem 

are şase ani. O diplomă VWO oferă acces la învăţământul universitar, cu toate că instituţiile pot stabili 

propriile criterii de admitere4. Programul Gimnaziul este similar cu VWO, dar diploma tinde să fie mai 

apreciată. Acesta include greaca veche şi latina ca limbi suplimentare. Cu o MBO, HAVO sau VWO, elevii 

se pot înscrie apoi la HBO, învăţământul profesional superior, orientat spre formarea profesională, care are 

nevoie de patru – şase ani. Prin obţinerea de credite suficiente, elevii vor primi o diplomă de licenţă, dar 

pot alege să studieze mai mult şi pot obţine o diplomă de master, după încă doi ani. Cu o VWO-diplomă 

sau o examinare preliminară propedeuse de la HBO, elevii se pot înscrie în WO, educaţia ştiinţifică, la o 

universitate. După ce obţin credite suficiente, elevii primesc o diplomă de Bachelor of Arts sau Bachelor 

of Science. Ei pot alege să studieze mai mult, fie unul sau doi ani, iar apoi pot obţine o diplomă de master 
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PROFESOR ÎN VREMEA PANDEMIEI 

 
PROF. DR. RAMONA STĂNESCU 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „CARMEN SYLVA” 
PETROŞANI 

 
Deşi părea o zi ca oricare alta, ziua de 9 martie 2020 a fost cea în care s-a decis, pot spune, viitorul 

anului şcolar 2019-2020. Bucurie în rândul elevilor, nedumerire, teamă, nesiguranță în rândul adulților, 
părinți şi cadre didactice, deopotrivă. Și, din 11 martie, școala s-a mutat acasă, deoarece siguranța noastră 
şi a celor din jur este prioritară. A fost o provocare pentru noi toţi, cadre didactice și elevi.  

Pentru mine, ca profesor de fizică şi diriginte, au urmat mai multe întrebări: Cum să devin un profesor 
eficient într-o perioadă de criză? Ce ar trebui să fac pentru a comunica cu elevii? Cum îi pot face pe elevi 
să nu piardă contactul cu școala, cu profesorii sau chiar unii cu alții? Așa că, înarmată cu multă răbdare, 
optimism și încrezătoare în abilitățile și capacitățile mele, am început să caut soluții și să fac din această 
criză o oportunitate de învățare.  

Mă pot considera unul dintre profesorii norocoși, pentru că elevii mei au toţi acces la internet și 
posedă dotări tehnologice. Încă din a doua zi de la anunțarea stării de urgență și a închiderii școlilor m-am 
gândit cum să găsesc căi prin care să mă conectez cu elevii mei, să le fiu aproape, să creez o alternativă de 
comunicare eficientă pentru a rămâne conectați unii cu alții. Pe lângă grupul clasei de pe Facebook sau 
WhatsApp, unde mai comunicam și până acum, trebuia să găsesc o modalitate de a mă vedea cu ei și cu 
celelalte clase de elevi, în mediul online. Şi aşa am descoperit diverse aplicaţii, Zoom Meeting sau Google 
Meet, prin intermediul cărora ne-am bucurat să ne revedem, fiecare în confortul familial. Scopul nu era 
acela de a transmite doar informații, ci acela de a ști cum se simt ei, cum s-au adaptat noilor 
reglementări, ce își doresc, ce le place. Noi, dascălii, știm că elevii noștri sunt și copiii noștri. Mai ales în 
aceste momente ei au nevoie de noi, au nevoie să știe că îi susținem, că le suntem aproape, că TOTUL VA 
FI BINE! Important pentru mine a fost să fac ca perioada aceasta să fie mai frumoasă, să fie o perioadă în 
care să acumuleze lucruri noi, dar și să rămână cu amintiri frumoase în ciuda situației în care ne aflam. 

Elevii au fost cei care s-au adaptat relativ rapid, ei fiind déjà obişnuiţi să lucreze cu noile 
tehnologii, fiind încântați de faptul că pot lucra direct din fața calculatorului, laptopului, tabletei sau 
smartphonului cu profesorii. Le-a plăcut acest mod de învățare, lucru care m-a determinat să trec 
peste orice barieră și să-mi depășesc limitele. Să nu aveti senzația că a fost uşor. M-am lovit de o gramadă 
de situații. Sunt profesor de fizică, așa cum v-am spus și, deși folosesc mult în activitatea mea didactică 
calculatorul, nu am știut mereu cum să îl stăpânesc. 

A preda a însemnat, în această perioadă, pe lângă pregătirea de specialitate aferentă, inspirație, 
determinare, răbdare și tot suportul emoțional. M-am străduit să îmbunătățesc calitatea actului educațional 
zi de zi. Au fost săptămâni interactive în care am experimentat foarte multe împreună cu elevii mei, m-am 
axat pe nevoia de a le dezvolta abilitățile și competențele din zona digitală, de a explora, de a crește. 
Messenger, WhatsApp, Zoom, platforma Google Classroom, toate acestea mi-au ocupat cea mai mare parte 
din zi şi uneori din noapte, căci legătura mea cu elevii nu s-a oprit în momentul în care am terminat lecția 
online.  

Să revenim la lecții, căci sunt prioritare, iar educația copiilor noștri nu se oprește pentru că România 
este în izolare. Am considerat că, mai ales acum, este nevoie ca elevii mei să mă simtă aproape de sufletul 
lor, să nu îi incarc cu foarte multă materie și cu exagerat de multe sarcini de lucru, căci nu au în orar doar 
fizică, să le trimit informații diverse și sub diferite forme, pentru ca ei să își însușească cunoștințele într-un 
mod cât mai variat și mai plăcut, să aibă libertatea de a alege momentul când să lucreze - până la urmă, 
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dacă e școală altfel, să fie altfel – dar, neapărat cu plăcere și din plăcere și atunci rezultatele vor fi pe măsură, 
indiferent de ora din zi sau din noapte, în care erau rezolvate sarcinile de lucru. 

Și, spre marea mea bucurie, împreună am reușit! Elevii au fost receptivi, mi-au transmis că le-a plăcut 
forma noastră de comunicare (dar că uneori i-a obosit) și au demostrat asta prin prezența și activitatea de la 
orele online, prin rezolvarea corectă și rapidă a temelor, a fișelor de lucru, prin toate activitățile realizate 
împreună în această perioadă.  

Sunt şi dirigintă, mămica de la școală a 25 de copii senzaționali, frumoși, deștepți, zglobii și activi. 
Ce am facut ca să îi țin uniți, să nu piardă contactul cu școala, cu profesorii sau chiar unii cu alții? Am 
păstrat mereu contactul cu ei și cu părinții lor (asta făceam şi înainte), așa că nu ne-a fost foarte greu 
din punctul acesta de vedere. I-am dojenit atunci cand am aflat că lipsesc de la ore, dar i-am stimulat mereu 
şi lăudat atunci când au meritat. Am depănat amintiri de la școală (din vremea normalităţii), am revăzut 
pozele pe care le avem împreună, ne-am făcut planuri pentru atunci când ne vom revedea, activități 
care ne-au binedispus şi ne-au dat un vibe pozitiv. 

Ca o concluzie la toată această experiență? Muncă, multă muncă, determinare, inspirație, 
frumos, dor, altceva, dar vreau la școală! Și eu și copiii! 
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ȘCOALA DE ACASA- ȘCOALA ONLINE 

 

AUTOR: PROF. CARMEN STANICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

În contextul pandemiei, ultimele luni din anul școlar 2020 s-au desfășurat sub semnul școlii online- 

școala de acasă. Pentru generațiile actuale de elevi nativ digitali, putem să afirmăm că este școala ideală. 

Tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi, iar profesorii au văzut în aceasta o oportunitate de a-i 

sprijini pe elevi să depășească această perioadă și să continue activitatea educațională.  

 Cadrele didactice au susținut lecții pe diferite platforme educaționale: Google Classroom, Zoom, 

Școala din valiză etc. De un mare ajutor a fost folosirea aplicațiilor digitale gratuite :WhatsApp, Canva, 

Chatter Pix, Quik, activitățile realizate în aplicațiile din pachetul Microsoft Office- Power point, Word, 

Excel sau jocurile educaționale create de profesori pe Wordwall. Un avantaj al școlii de acasă este că 

profesorii, elevii și chiar părinții și-au îmbunătățit abilitățile digitale.  

Școala noastă a avut avantajul implicării într-un proiect național care promovează platforma 

educațională ” Școala din valiză ”, proiect susținut de organizația World Vision România în parteneriat cu 

Vodafone . În cadrul acestei platforme profesorii pot realiza lecții interesante cu prezentări diferite, pot crea 

teste, au acces la toate manualele existente. Elevii intră pe conturile create pe platformă, vizualizează 

lecțiile, rezolvă sarcinile primite, consultă manualele și oferă feedback. 

Cu toate că profesorii și elevii s-au adaptat din mers acestei situații de ” școală online” consider că 

foarte bine au răspuns cerințelor actuale cei care au folosit și înainte tehnologia în cadrul procesului de 

învățare, cei care au aplicat la clasă diferite materiale digitale: PPT, aplicații digitale sau platforme 

educaționale. Astfel, au fost familiarizați cu folosirea dispozitivelor și nu le-a fost greu să se adapteze la ” 

școala de acasă ”.  

O mare problemă în realizarea învățământului online este faptul că elevii și chiar profesorii nu 

beneficiază de dispozitive digitale sau nu au Internet. Ar fi bine dacă ar fi asigurat accesul elevilor și 

profesorilor la tehnologie, înainte de a se pune problema continuării școlii online. 

 S-a dovedit totuși că după o perioadă îndelungată în care profesorii și elevii s-au străduit să facă față 

provocărilor tehnologiei este nevoie și de socializare cu colegii, de cooperare sau concursuri între elevi, 

este nevoie de școala ” față în față” în care profesorul se străduiește prin mai multe metode să-l facă pe elev 

să-și însușească noile conținuturi sau să-și consolideze noțiunile cunoscute. Sclipirea din ochii copilului 

care a înțeles ce i s-a explicat nu poate fi înlocuită de un ecran . 

La finalul anului școlar elevii au scris că își doresc din toată inima să vină la ”școala reală”, că le e 

dor de colegi, de profesori, de ”orele noastre împreună”- cu tot ce presupun ele. 
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 Profesori, elevi și părinți am înțeles că ” Școala de acasă” este o soluție de moment, de criză, o soluție 

care nu poate înlocui școala pe termen lung. Suntem oameni, iar oamenii au nevoie de oameni în jurul lor 

pentru a putea trăi fericiți: Totul va fi bine ! 

Lucrări realizate de elevi în diferite aplicații 

 

 
 

Jocuri educaționale (creații proprii ) folosite pentru consolidarea cunoștințelor 
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STUDIU: EXPERIENȚA LECȚIILOR ON-LINE 

 
PROFESOR: STĂNILĂ ANA-MARIA 

LICEUL „PREDA BUZESCU”, BERBEȘTI 
JUDEȚUL VÂLCEA 

 
Adaptarea atât a profesorilor, cât și a elevilor la lecțiile on-line, a fost un proces care a necesitat o 

oarecare perioadă de tatonare, lecțiile pe calculator sau telefon fiind diferite de cele tradiționale. De cele 
mai multe ori, modul în care începe o oră, poate prezice destul de mult felul în care va decurge și se va 
încheia acest proces. Tehnicile pot influența cât de atenți, cât de cooperanți și cât de implicați vor fi elevii. 
Dar, să nu uităm că, înainte de începerea orei, există un întreg ritual de pregătire: verificarea conexiunii la 
internet, buna funcționare a dispozitivelor informatice, manuale, fișe de lucru, planșe, flipchart etc. La 
acestea se adugă abilitățile de folosire a instrumentelor moderne TIC. 

Referindu-ne la orele on-line live, constatăm că eficiența acestora este destul de ridicată și pot suplini 
cu succes orele tradiționale.  

Plecând de la întrebările cu care debutează ora, care nu vor face neapărat referire la lecțiile anterioare, 
putem capta atenția elevilor și prin întrebări la care ei să nu știe răspunsul, acestea având mai multe avantaje: 
deschid tema lecției ce va urma, stârnesc curiozitatea și motivează implicarea. Când li se adresează întrebări 
la care nu știu răspunsurile, elevii vor încerca să le găsească și vor fi mai deschiși către informație. 

Ora poate începe aducând în prim-plan un obiect legat de subiectul lecției. Profesorul îi poate întreba 
pe elevi ce cred că reprezintă sau pentru ce este util sau poate atrage atenția copiilor asupra obiectului adus 
și îi poate întreba ce cred că este, activități urmate de introducerea în lecție, explicația legăturii dintre obiect 
și lecția pe care o vor învăța. 

Inițierea unei dezbateri este potrivită pentru clasele mai mari și pentru orele care încurajează gândirea 
critică (științe sociale, educație civică, istorie, limba română sau limbi străine), dar poate fi folosită și 
adaptată și pentru cei mici. Niciodată nu trebuie să-i subestimăm pe cei mici. Tehnica îi implică direct și 
rapid pe copii într-o problemă care urmează să fie discutată în lecție. Astfel, ei vor simți că părerile lor 
contează fiind o modalitate de a-i ajuta să formuleze verbal argumente și contraargumente. Este bine ca 
profesorul să aibă controlul asupra discuției și să o încheie cu o concluzie relevantă pentru lecția care 
urmează. 

Recapitularea rapidă a unei lecții anterioare, ca și joc de memorie, poate fi o metodă eficientă de 
începere a lecției dacă urmează o testare. Stresul repetat al situației de evaluare poate duce la scăderea 
motivației copiilor de a se implica în continuare în lecție. Poate fi vorba de teste scurte, teste cu răspunsuri 
multiple sau pur și simplu a răspunde la întrebări. Este important ca, mai ales în cazul lecțiilor on-line, 
elevii să primească feedback imediat, iar răspunsurile greșite să nu fie sancționate, ci corectate și mai ales 
explicate. 

În privința încheierii lecției, momentul final contează pentru ca atât profesorul, cât și copiii au șansa 
de a verifica ce anume au înțeles din ceea ce s-a discutat, pot reflecta la ceea ce au învățat sau să facă 
legatură cu ceea ce știu deja. Trebuie insistat asupra noțiunilor aparent simple, pentru că orele on-line nu 
încurajează memoria vizuală.  

Evaluările de la finalul unei lecții sunt utile fiindcă îi ajuta atât pe elevi, cât și pe profesori să își 
îmbunătățească cunoștințele și să se cunoască mai bine reciproc. La finalul orei copiii pot primi o întrebare 
pe care să o discute cu întreaga familie. Profesorii trimit părinților un email cu răspunsul la întrebare, pentru 
a discuta subiectul împreună cu copiii. Este o modalitate simplă de a implica părinții în educația copiilor și 
de a încheia ora trezindu-le curiozitatea și interesul pentru învățare. 
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Ultimele minute pot fi folosite pentru a construi o „cultură a grupului” sau a individului. Fiecare elev 
își poate exprima părerea față de modul în care s-a realizat lecția, față de lucrurile noi pe care le-a învățat 
etc. 

Pentru a încheia prin relaxare, se pot folosi tehnici de mindfulness pentru a-i ajuta pe elevi să se 
concentreze și să se relaxeze. Relaxarea se poate ghida prin exerciții de imaginație mai ales dacă elevii au 
fost nevoiți să petreacă zeci de minute în fața exranului calculatorului. 

Învățarea continuă, dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor, cere 
multă determinare, însă putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem 
încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie : 
https://www.dictie.ro/tehnici-de-incepere-si-incheiere-a-lectiilor/ 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online  
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TOTUL VA FI BINE ÎN 

ȘCOALA ALTFEL ... DE ACASĂ 
 

STATE GEORGIANA AMALIA 
LICEUL DE ARTE „IONEL PERLEA” SLOBOZIA, IL 

 

BUNĂ ZIUA, STELUȚELE MELE!  
 
 Și în acestă săptămână stăm departe unii de alții. Este săptămâna pe care toți o așteptam cu nerăbdare. 

Este săptămâna când școala devenea ... altfel. 
 De aceea vă propun să desfășurați activitățile acasă, alături de cei dragi vouă. În fiecare zi veți avea 

de rezolvat o sarcină. La finalul săptămânii îmi veți trimite 5 fotografii, câte una pentru fiecare activitate. 
Acestea sunt dovada bunei desfășurări a activităților.. Voi strânge pozele și voi alcătui „ Jurnalul Școlii 
Altfel”. 

 Succes, dragii mei! 
Cu drag și dor, DOAMNA 
 
LUNI 

„ MICUL 
COFETAR” 

MARȚI 
„ LA CINEMA” 

MIERCURI 
„MICUL ARTIST” 

JOI 
„ ȘTII ȘI CÂȘTIGI” 

VINERI 
„MICUL 

INVENTATOR” 
 Gătește prăjitura 
preferată alături de 
mama/ bunica ta. 
 

 

 Vizionează un film 
pentru copii alături de 
membrii familiei tale. 
Nu uita de popcorn! 

 

 Desenează / pictează un 
curcubeu, curcubeul 
TOTUL VA FI BINE! 
 

 

 Provoacă-ți familia la 
un joc cu zarul. Sigur 
ai acasă măcar unul. 
Vreau ca tu să fii 
câștigătorul! 

 

 Crează un obiect, o 
jucărie din diverse 
materiale pe care le ai 
la îndemână.  
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ȘCOALA ONLINE- ,,CALCAIUL LUI AHILE’’ AL PROFESORULUI 

SECOLULUI XXI  
 

PROFESOR: ȘTEF ALINA-ANGELICA 
COLEGIUL TEHNIC ,,APULUM’’, ALBA IULIA 

  
Motto: 
 ,,Dacă un copil nu se poate adapta metodelor noastre de predare, poate ar trebui să ne adaptăm 

noi cerințelor lui.’’ (Ignatio Estrada) Se spune că tehnologia nu educă, ci profesorii educă, dar astăzi, 
profesorii care nu folosesc tehnologia vor fi înlocuiți de cei care o folosesc cu ușurință. De ce pot spune că 
această învățare online este ,,Călcâiul lui Ahile’’ al profesorului din secolul XXI ? Pentru că am constatat 
în ultimele trei luni că cea mai mare provocare, punctul nevralgic al profesorului (al meu personal) este 
utilizarea dificilă a internetului în procesul de predare-învățare. A trece de la predarea face-to-face în sala 
de clasă la școală, la învățarea online poate fi o adevărată provocare, de aceea se poate spune traversăm o 
perioadă interesantă și incontestabil dificilă. Pentru profesorul format în școlile românești în secolul XX, 
când metodele de învățare folosite erau net diferite de cele din prezent, învățarea online devine o piatră de 
încercare. Cu toate acestea, profesorul responsabil, conștient de necesitatea rămânerii în permanență în 
conexiune cu elevii, dar conștient și de necesitatea formării sale continue, folosirea mijloacelor online în 
educație devine absolut necesară. Educația, în contextul actual, necesită încă viziune, intenție și flexibilitate. 
Tehnologia lansează provocări care ne fac să trecem dincolo de zona personală de confort, de aceea actorii 
din educație trebuie să se adapteze. Diferența constă în faptul că preocupările, conștientizarea, dar și stilul 
trebuie să evolueze odată cu vremurile pe care le trăim, pentru a putea pregăti tinerii pentru o lume 
dinamică, socială și conectată. O idee de îmbunătățire a progreselor în performanțele elevilor este de a-i 
atrage cu tehnologia, care le este atât de accesibilă. Elevii au smartphone, folosesc site-urile de social media 
și chiar își concretizează munca prin crearea de imagini, povestiri, citate, etc. Calculatoarele, laptop-urile, 
atrag elevii, acestora plăcându-le să lucreze cu ele. Dacă tehnologia place elevilor atât de mult, atunci de 
ce nu ar trebui să o folosim pentru a spori angajamentul acestora în procesul de învățare ? Modalitățile prin 
care elevii pot fi implicați sunt variate, pentru că în loc să le cerem să scrie teme, în funcție de stilul de 
învățare pe care îl are fiecare, le putem cere să realizeze prezentări audio/video, prezentări infografice etc. 
În acest fel, abilitățile lor verbale și creative vor fi îmbunătățite considerabil. Tehnologia este realitatea 
societății contemporane, de aceea, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor, profesorii au învățat să 
folosească tehnologia la alt nivel. Cursurile de formare pentru învățarea online la care am participat ne-au 
învățat să folosim diverse platforme cum ar fi Google Classroom, precum și toate celelalte aplicații Google 
atât de necesare. A realiza o întâlnire prin Meet sau Zoom, a învăța cum poate fi digitalizată informația, a 
dobândi abilități de comunicare și colaborare online prin Gmail, a dobândi cunoștințe de creare de conținut 
digital, abilități de lucru cu programe software, dar și abilități de susținere a lecțiilor în direct (LIVE) în 
regim online, au devenit absolut necesare.. Este o Școală Altfel ,,ȘCOALA DE ACASĂ’’ ? Cu siguranță, 
da ! Poate înlocui ,,ÎNVĂȚAREA ONLINE’’ pe cea clasică ,,FACE-TO-FACE’’ ? Cu siguranță, nu ! Dar 
poate deveni o alternativă atunci când situația o impune, în așa fel încât profesorul să rămână pedagogul și 
îndrumătorul elevului, fiind unul dintre factorii esențiali în educarea acestuia, pentru că, după cum spunea 
Albert Einstein: ,,Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală’’, fie ea 
online sau nu. 
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MESERIA DE PĂRINTE-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 BALUȘENI  

EDUCATOARE, STEFANEL CARMEN MIHAELA  
 

 Orice părinte îşi doreşte să audă despre copilul său, că este bine educat. Este recunoaşterea unei 

sarcini dificile, pe care părinţii trebuie să o înceapă foarte devreme. Inspirându-i unui copil reguli de 

comportament, îl va ajuta in viitor, în procesul de socializare şi îi va permite să asimileze valori şi aptitudini 

necesare în relaţionarea cu cei din jur. Răbdarea şi puterea exemplului sunt ,,uneltele’’ principale folosite 

pentru obţinerea unor bune rezultate. 

 Când un copil foloseşte: ,, te rog’’şi ,,mulţumesc’’, nu este un lucru la întâmplare, ci în spatele acestui 

rezultat este o muncă asiduă din partea părinţilor. 

 Bunele maniere nu se limitează doar la aceşti doi termini: ,,te rog’’ şi ,,mulţumesc’’. Ele implică un 

ansamblu de modele de comportament, care aplicate în viaţa de zi cu zi, constituie o bază solidă în educaţia 

copilului. 

 Atitudini ca: mulţumirea, recunoştinţa, respectul, amabilitatea se reflectă într-o bună educaţie. 

Sociologul Salvador Cardus afirmă în opera sa,  ,,Confuzia în învăţământ’’, că ,,nu este nevoie a se 

impune norme stricte, comportamentul învăţându-se ca un stil de viaţa’’.  

 Bunele maniere trebuie sa fie prezente în fiecare moment, atât în casă cât şi în afara ei. Nu este de 

ajuns să le arătăm copiilor un comportament exemplar în socitate, dacă în casă, cu ceilalţi membrii ai 

familiei, acesta nu se repetă. 

 Jose Fernando Calderero afirmă în cartea sa,  ,,Bunele maniere ale copiilor mici’’, că ,,nimic nu ajută 

mai mult un copil, decât mulţumirea din partea părinţilor şi a educatorului’’. 

 Bazele discernământului dintre ,,bine’’ şi ,,rău’’ se învaţă încă din copilărie, în funcţie de reacţiile 

pozitive sau negative ale persoanelor importante din viaţa copilului, la adresa comportamentului acestuia. 

Expresia de pe chipul mamei este uneori mai mult decât suficienta pentru ca cel mic să înţeleagă ce a făcut. 

Mai târziu vin pedepsele şi laudele. În acel moment este nevoie de multă precauţie. 

 Supunerea oarbă a copilului nu este in mod obligatoriu o trăsătură pozitivă în evoluţia acestuia. Oare 

copilul care la şcoală e liniştit şi ascultător, ordonat, harnic, bun coleg şi care are cele mai îngrijite cărţi şi 

caiete este un copil fericit? 

Folosirea cuvintelor magice ,,te rog’’ şi ,,mulţumesc’’- în acest caz ,,repetiţia este mama învăţării’’. 

Adultul trebuie să le utilizeze atunci când i se adresează copilului şi să insiste ca şi acesta din urmă să le 

folosească, ca pe o formulă magică, pentru a fi favorizaţ în anumite situaţii. 

Salutul. Copilul trebuie să înveţe progresiv, că la sosirea sau plecarea dintr-un loc, trebuie să salute. 
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Ordinea si igiena. Aspectul exterior al unui copil reflectă modul său de a fii, de aceea trebuie învăţat 

să se îngrijească înainte de a ieşi din casă. 

Este foarte important să insistăm asupra importanţei ordinii, să îi învăţăm să aibă grijă de obiectele 

lor şi să nu îşi însuşească niciodată un bun care nu le aparţine. 

La masă. Masa este unul dintre momentele în care părinţii trebuie să utilizeze cele mai bune ,,arme’’, 

pentru a oferi un bun model de comportament. 

Este fundamental să le arătăm copiilor câteva reguli: spălatul mâinilor, aranjarea şi strângerea mesei, 

etc. 

 Copilul care a asimilat un comportament adecvat, politicos va putea depăşi mai uşor neînţelegerile 

survenite între el şi ceilaţi semeni. 
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SEMESTRUL DE VARA IN FAȚA ECRANELOR 

 
ȘTEFANOIU MONICA,  

 PROFESOR LA ȘC. GIMN. ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU”, TG JIU, GORJ 
 
Să studiezi sau să înveți de acasă a fost și, încă este o provocare dar și o șansă. Dacă evocăm puțin 

perioada anterioară apariției molimei Corona, în mod obișnuit elevii și studenții luau cu asalt bibliotecile 
pentru aprofundarea informațiilor sau pentru studiul personal. Tot în mod obișnuit elevii și studenții formau 
grupuri de studiu în vederea pregătirii pentru examenele finale, respectiv pentru sesiunea de vară. Totuși, 
în prezent, din păcate, aceste situații atât de firești în viața elevilor și studenților, nu mai țin de normalitate. 

Marea provocare a apărut în luna martie, când toate activitățile didactice au fost transpuse în realitatea 
virtuală. Din acest punct de vedere, E-Learning sau învățarea electronică pregătea noi oportunități. Atât 
școlile, cât și universitățile au trebuit să reacționeze la răspândirea virusului Corona și să își mute predarea 
aproape în totalitate on-line. (Cel puțin) semestrul de vară 2020 s-a desfășurat în mediul virtual. Cursurile, 
prelegerile și seminariile desfășurate pe diferite platforme de învățare au avut loc on-line luni de zile. Chiar 
dacă multe unități școlare și universități s-au adaptat la noile reguli impuse de pandemie, probabil că va 
dura mult până când viața didactică va deveni din nou normală, așa cum o știm noi, cu prezența fizică la 
cursuri. Acest fapt pune eforturi asupra elevilor, studenților și profesorilor deopotrivă, dar poate aduce și 
oprtunități. Daca stăm să analizăm situația persoanele cu nevoi speciale, atunci am putea afirma ca noua 
învățare electronică nu poate să reprezinte decât un mare avantaj. Dacă până acum aplicarea metodelor 
moderne și utilizarea mijloacelor media precum și eficiența lor în procesul didactic era un subiect atât de 
controversat, astăzi, pandemia ne-a determinat să recurgem exclusiv la învățarea digitalizată .  

Trebuie să recunosc că mă număr printre profesorii norocoși deoarece am început orele on-line cu 
elevii mei încă de pe 12 martie 2020. În această perioadă în care școala a fost închisă, am încercat să mențin 
legătura cu elevii dar și interesul sporit față de limba germană practicând activități digitalizate cât mai 
atractive. Din acest punct de vedere pot spune că situația globală nu ne-a găsit nepregătiți. Nu era o premieră 
pentru noi utilizarea mijloacele media (tableta, Smartphone-ul, laptop-ul etc). Utilizarea instrumentelor 
digitale însuflețea deja cursurile de limba germană iar device-rile se enumerau printre mijloacele didactice 
preferate de elevii mei. Diferența este că la clasă foloseam alternativ metodele tradiționale și moderne. 

În acest sens, cu ajutorul informațiilor dobândite la cursurile de perfecționare, am avut prilejul de a-i 
sprijini pe elevi în cunoașterea și folosirea optimă a platformelor educaționale puse la dispoziție de către 
unitățile școlare. Din această perspectivă afirm cu bucurie că numărul celor prezenți la cursuri a fost 
majoritar, iar elevii au dat dovadă de cea mai mare răbdare și tenacitate. În dorința lor de a fi mereu conectați 
la cursurile on-line, permanent încercam împreună să găsim soluții pentru a eficientiza colaborarea de la 
distanță. Desigur că pentru oamenii instruiți educația informativă a fost una grozavă, la polul opus situându-
se cei neinstruiți, unde învățarea digitalizată a fost mai anevoioasă. Această problemă am semnalat-o și în 
rândul elevilor. Nu toți au reușit să se conecteze constant, dar avantajul folosirii platformelor online este că 
am reușit să pun la dispoziția elevului de acasă toate informațiile transpuse într-un ,,caiet virtual”, adică un 
document Word. Astfel, elevul de acasă ori de câte ori a fost necesar și a avut posibilitatea accesa acest 
caiet virtual, fiind în acest mod mereu informat.  

 Copiii au fost extrem de receptivi, au învățat și s-au conformat regulilor dezvoltate de învățarea 
digitalizată. Petrecerea timpului liber s-a transformat într-o aventură a cunoașterii lumii computerizate, 
unde mijloacele media jucau un rol esențial. Manualele digitale au devenit indispensabile în această 
perioadă. Testarea cunoștințelor acumulate anterior s-a desfășurat într-un mod mai prietenos, apropiat lor, 
virtual, complet diferit de modelul tradițional de a reproduce informația pe o coală de hârtie. Testele create 
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cu aplicația Quizziz au putut fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete, laptop sau 
calculatoare conectate la internet. În comparație cu mijloacele de învățare tradiționale, utilizarea mijloacelor 
media au solicitat din partea elevilor mai multă creativitate, interactivitate, spontaneitate și autodeterminare. 
Deoarece elevii noștri ,,s-au născut cu device-urile în mână”, aceștia percep și prelucrează mult mai ușor 
informația în mediul virtual decât cel clasic, tradițional, cu manualul în față. Datorită abilităților lor 
informatice mult mai dezvoltate prin comparație cu deprinderile informatice ale uni cadru didactic modelat 
în virtutea învățământului tradițional, elevii noștri au devenit în scurt timp eroii noștri. Nu de puține ori 
rolurile noastre s-au inversat. Profesorii au devenit discipolii elevilor, iar acest fapt nu poate fi decât 
lăudabil. În sfârșit, a apărut un moment când copiii au putut să demonstreze că timpul petrecut în lumea 
virtuală nu a fost pierdut. În ciuda reticențelor unor cadre didactice, trebuie să recunoaștem că școala on-
line a completat învățarea tradițională. 

 

1297



 
AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE INVAȚAMANTULUI ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, ȘTEFANUȚ CRISTINA-MARIA 

 
 Societatea umană a suferit schimbări majore, în urma declanșării pandemiei de coronavirus, în 

primăvara acestui an. Astfel, viața cotidiană și-a redus interacțiunile sociale la un nivel minimal, iar 
activitățile sociale și profesionale s-au transferat în mediul online. Realul a fost înlocuit de virtual, în multe 
sectoare ale vieții de zi cu zi și se pare că va continua și după ce pandemia se va încheia. 

 O latură importantă a acestei ,,lumi noi’’ este educația, concretizată în sistemele de învățământ. 
Educația, a fost nevoită să își transfere activitatea în mediul virtual, pentru a nu-i abandona total pe 
educabili. Din această familie mare a educației face parte și sistemul de învățământ românesc, bulversat și 
nepregătit, obligat să ia decizii cât mai bune. Și, aceste decizii, au mutat activitatea de învățare pe 
platformele online, cu scopul de a duce școala mai departe. Profesorii, elevii și părinții s-au aflat în fața 
unei noi și mari provocări, încercând să pună în practică un nou tip de socializare și de interacțiune. Pentru 
unii a fost mai greu, alții s-au obișnuit pe parcurs și s-au descurcat foarte bine, pentru cei cu posibilități 
financiare sau tehnice reduse a fost aproape imposibil, însă indifirent de ritmul cu care a fost traversată 
această etapă, lucrurile au mers înainte.  

 O concluzie parțială, la încheierea acestei prime etape parcurse de toți cei implicați în educație, este 
aceea că învățământul on-line a fost singura posibilitate responsabilă pentru astfel de siuații extreme și că, 
pe viitor, investițiile în digitalizarea educației trebuie să primeze, pentru a oferi cât mai multe șanse de 
reușită tuturor factorilor implicați în procesul învățării. 

 Au existat voci care s-au ridicat și au elogiat importanța implementării învățământului online în 
sistemul românesc, în mod permanent, dar și persoane care au vorbit despre disfuncționalitățile unui astfel 
de sistem. Pentru a avea o privire de ansamblu asupra fenomenului ,,online” e important să cunoaștem atât 
aspectele pozitive, cât și cele negative, care îl caracterizează. 

 În continuare doresc să prezint câteva avantaje ale implementării acestui tip de învățământ online. 
Un prim avantaj ar fi acela că, elevii se obișnuiesc cu tehnologia prin programele noi pe care le descoperă 
și le folosesc în cadrul lecțiilor, astfel ei dobândesc competențe digitale, care le vor fi de folos în meseriile 
pe care le vor practica. Copiii învață să folosească tehnologia în mod constructiv, nu doar pentru 
divertisment (jocurile pe diverse gadgeturi). Realizarea unor programe și resurse digitale interactive, pot 
duce la uniformizarea modului de predare; accesând astfel de resurse educaționale avizate de specialiștii în 
educație, elevii pot beneficia de o educație de calitate, indiferent de mediul din care provin. Se pot folosi 
manualele digitale în locul celor în format fizic, de multe ori degradate și chiar distruse de multele generații 
de copii, care au învățat pe ele. În activitățile online se pune accent mai mult pe practică, în defavoarea 
teoriei. De asemenea se evită bullingul, o problemă care ia o amploare tot mai mare în școli și licee. Orarul 
în care se desfășoară lecțiile online este mai flexibil, motiv care îi face pe elevi să fie mai odihniți și astfel, 
mai productivi. Dispare învățarea pe schimburi și se evită aglomerația din unele școlile urbane. Elevii din 
mediul urban sunt avantajați pentru că nu mai consumă timp și bani, nu mai fac efort fizic parcurgând 
drumul spre și dinspre școală. Se evită și condițiile precare din unele școli din mediul rural, cum ar fi: sălile 
de clasă neîncălzite sau toaletele aflate în curtea școlii. 

 Implementarea învățământului online este avantajos și pentru părinți. Astfel, ei au acces la felul în 
care se predă, la modul în care se raportează propriul copil la învățare, la temele pe care le face sau nu, cu 
alte cuvinte la întreaga situație școlară a copilului. Învățarea online îi ,,ferește” pe elevi de absența de la 
ore, mai ales dacă sunt supravegheați de un adult, acasă. De asemenea, scuza de genul: ,,mi-am uitat acasă 
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tema/caietul/proiectul” nu mai poate fi folosită de elevi, deoarece ei fiind acasă au toate caietele și 
auxiliarele la îndemână. 

 Deși avantajele prezentate mai sus contribuie la ideea de a ne dori implementarea pe viitor a acestui 
tip de învățământ în România, este necesar să cunoaștem și care sunt dezavantajele pe care un astfel de 
sistem le are asupra asupra educației. Iată, câteva dintre aceste puncte slabe ale învățământului online. În 
primul rând, este lipsa accesului la tehnologie a multora dintre elevi, în special a celor aflați în mediul rural, 
care nu beneficiază de posibilități materiale pentru achiziționarea unui dispozitiv (tabletă/calculator), nu au 
acces la internet sau și mai grav, nu au nici măcar curent electric. În acest sens, Ministerul Educației, și-a 
planificat să cumpere și să doteze cu dispozitivele necesare, elevii care provin din astfel de medii 
defavorizate, petru a elimina discriminarea și pentru a oferi tuturor copiilor acces la educație. Lipsa unor 
spații potrivite pentru învățământul online, în cazul familiilor cu mai mulți copii și a celor cu resurse 
materiale reduse constituie un minus în analiza acestui tip de învățământ.  

 Un alt dezavantaj al învățământului online se referă la abilitățile digitale reduse pe care mulți 
profesori le au; astfel, pentru unele cadre didactice este dificil să utilizeze platformele online de tip Zoom, 
Webex, Google Classroom, etc. Formarea profesorilor în acest sens este un proces lent și se face pe cont 
propriu.  

 Interacțiunea limitată dintre cadrul didactic și elevi, alături de lipsa aproape totală a interacțiunii între 
elevi, precum și distanțarea socială contribuie semnificativ la afectarea comunicării și a relațiilor sociale. 
Astfel, elevii devin și mai dependenți de tehnologie și de mediul virtual, în care se vor autoizola. De 
asemenea, asupra elevilor se exercită și mai multă presiune, deoarece aceștia trebuie să depună un efort 
concentrat, fiind nevoiți adesea să descopere și să studieze singuri, în comparație cu învățământul față în 
față, unde profesorul este cel care oferă informația. În mediul online, mulți elevi au dat dovadă de lipsă de 
atenție și concentrare la lecții, ei considerând că nu sunt supravegheați permanent de profesori. Elevii din 
ciclul gimnazial și liceal au folosit diverse artificii tehnologice de tipul opririi camerei sau a microfonului 
de la dispozitivul folosit, pentru a nu participa activ la lecții. S-a remarcat de asemenea și lipsa unei evaluări 
obiective, pentru că testarea și notarea elevilor nu a fost eficientă.  

 Și, nu în ultimul rând, s-a pus presiune și pe părinți (în special în cazul claselor pregătitoare – a VIII-
a) pe parcursul desfășurării învățământului online, deoarece s-au văzut nevoiți să-și ajute copiii la partea de 
tehnologie și la realizarea temelor, lucrul deloc facil pentru mulți dintre ei. 

 Ca o concluzie finală a avantajelor și a dezavantajelor pe care învățarea online o are, doresc să prezint 
punctul de vedere al președintelui Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop, referitor la acest subiect: 
,,Eu privesc această soluție, ca o soluție de avarie necesară în aceste momente când nu ne putem vedea 
față în față cu elevii noștri și cu studenții noștri, dar nu e vorba de o soluție pe termen lung. Școala, de 
când s-a organizat ea mai bine, de la greci și de la romani, presupune prezența învățătorului, a 
profesorului, față în față cu cei cărora le este destinat mesajul școlii.  

Prin urmare, nu cred că este o soluție de permanentizat. Nu cred că se va impune, s-ar putea întâmpla 
să fie folosită soluția mai mult decât până în prezent - pentru că învățământ la distanță există și acum în 
școală superioară românească și internațională - s-ar putea întâmpla ca unii să o prefere, dar, repet, 
rămân la opinia că învățământul clasic, față în față cu privirea elevului în ochii profesorului, cu emoția pe 
care o transmite profesorul, nu pot fi înlocuite cu nimic. Mesajul omenesc se face de la om la om." 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR STEMATE VIORICA 

G. P. N. BECENI/LICEUL TEHNOLOGIC 
 SAT MĂRGĂRIȚI, COM. BECENI, JUD. BUZĂU 

 
 Grădinițele și școlile și-au închis ușile. Milioane de copii sunt educați acasă din cauza acestei 

pandemii cu noul coronavirus. 
Creierul uman are o mare adaptabilitate la nou, capacitate de învățare, dar și o mare rezistență la 

schimbare, caracteristică valabilă atât pentru adulti cât și pentru copii. Este nevoie de rutină pentru a ne 
simți in sigurantă. Toate acestea se întâmplă când circumstanțele nou create ne scot din zona de confort 
prea rapid și mai intens decât se poate adapta creierul nostru. La ieșirea din zona de confort ne simțim 
entuziasmați și energizțti, dar asta până când totul devine prea mult pentru capacitatea noastră de adaptare, 
când devenim anxioși, iar abilitatea noastră de a învăța și de a lua decizii raționale scade. 

Cu siguranță, pentru majoritatea dintre noi, este pentru prima dată când a trebuit să ne izolăm acasă, 
să fim productivi, să îi ajutăm pe copii să învețe, să gătim, să facem curățenie, ritmul și scopurile fiind total 
modificate de ce a existat înainte. De asemenea, pentru copii este prima dată când a trebuit să iasă din 
„normal” pentru a schimba rutina. 

În același timp, trebuie să vedem această etapă ca pe o oportunitate de a fi mai mult timp împreună, 
a ne înțelege unii pe alții pentru a fi mai solidari. 

 Educația de acasă implică anumite libertăți. Copiii pot învăța într-un mediu familial, familia (părinții) 
pot petrece mai mult timp alături de copiii lor, se pot implica mai mult în educația propriilir copii ceea ce 
poate duce la îmbunătățirea calității vieții de familie. Prejudecăți, copii agresivi, presiunea grupurilor, toate 
acestea pot fi întâlnite pe holurile școlii. Stima de sine a copiilor scade, iar învățatul ocupă locul doi, în 
favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere social. Pe timpul școlii de acasă copiii nu mai au 
nevoia de a fi incluși, nu le mai este teamă de ridicol și găndesc ce vor, nu ce li se impune. 

Învățatul de acasă are și dezavantaje. Pentru parinți, problema de azi a devenit cum să structureze mai 
bine timpul pentru munca de acasă si din casă, dar și cum să organizeze mai bine școala de acasa a copiilor. 
Astfel, trebuie să se ia în calcul o planificare serioasă, o învățare rapidă a noilor rutine, dar nu în ultimul 
rând o mai bună organizare a biroului, cu instrumentele și rechizitele potrivite pentru a face învățatul mai 
plăcut. Ca părinte trebuie să incluzi în programul tău, programul copilului sau al copiilor, ceea ce poate 
deveni stresant, obositor etc. 

Un alt minus al învățării de acasă este problema socializării. Experiențele prin care copiii trec 
împreună la școală îi formează ca indivizi și îi apropie. 

Pentru copiii timizi școala de acasă nu face deloc bine. Acestor copiii, în viitor, le va fi greu să se 
integreze în vreo colectivitate. 
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ȘCOALA DE ACASA, CU AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE EI... 

 
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PRIMAR ȘTERȚA TÜNDE EMESE 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION CAIAN ROMANUL” CAIANU MIC 
/ ȘCOALA GIMNAZIALA DOBRIC 

 
 ,,Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa.” Regele Ferdinand I 
  
 În condițiile actuale, când epidemia ne-a obligat pe toți să ne regândim activitățile, am fost nevoiți 

să ne mutăm și cu școala în online și să încercăm să mutăm spiritul școlii acasă, în fiecare familie. Această 
mutare nu a fost ușoară, a necesitat mult efort de voință, atât din partea noastră a profesorilor, cât și a 
elevilor și părinților. La început am întâlnit diferite obstacole ca: lipsa sau insuficiența deviceurilor 
necesare, alegerea unor programe bune pe care să lucrăm, nepriceperea unor persoane de a le instala și 
folosi, teama unor părinți de a nu-și expune copiii online, nesiguranța cadrelor didactice în mânuirea unor 
programe și chiar stresul provocat de respectarea unui orar zilnic și pregătirea orelor online etc. 

 La început, s-a privit cu reticență această modalitate de lucru. Dar, prin bunăvoința cadrelor didactice 
care au făcut rapid cursuri online de utilizare a programelor pentru desfășurarea lecțiilor virtuale dar și a 
părinților, care au înțeles că este foarte important ca elevii să continue învățarea pentru a putea asimila 
cunoștințele propuse de programele școlare, lucrurile au început să se miște și acum putem spune că se 
desfășoară normal. 

 În acest an școlar, sunt profesor învățământ primar la clasa pregătitoare. Acest fapt aș spune că 
reprezintă un avantaj, deoarece materia predată online se va relua detaliat în clasa I, nu avem de trecut prin 
partea de notare și încheiere de medii și nici nu suntem clasă terminală. Lecțiile la această clasă se pot 
realiza foarte frumos și atractiv și în mediul online, aproape ca și în sala de clasă. În desfășurarea unor lecții, 
pot împărtăși elevilor povești, filmulețe, planșe, pot demonstra la tablă ceea ce este de arătat, putem 
conversa pe teme date, putem face multe lucruri atractive și activizante. Însă, ar fi totuși, câteva aspecte 
negative în acest fel de desfășurare a activității. În primul rînd ar fi lipsa contactului direct cu elevii, ei fiind 
mici, necesită îndrumare și supraveghere atentă, atât pentru orientarea în pagină, uneori explicații 
amănunțite și feedback direct, această sarcină fiind actualmente preluată de părinți, care urmăresc modul 
de lucru al copiilor lor și intervin tăcuți cu scurte indicații la nevoie. Un al doilea aspect negativ ar fi 
schimbarea orarului, noi ne desfășurăm orele după-amiazăzi, din cauză că multe familii care au mulți copii, 
nu au suficiente telefoane/tablete pentru ca toți copiii să își desfășoare orele simultan și atunci facem orele 
,,pe rând.” Un alt aspect ar fi întreruperea de către părinți a orice fel de activități pentru a-și pune telefoanele 
la dispoziția elevilor, deoarece toți elevii clasei mele desfășoară orele pe telefonul părinților, dar și 
,,asistarea” elevilor la activități de către unii părinți, la această vârstă fiind greu să se descurce singuri cu 
programele. Faptul că elevii folosesc ore la rând telefoanele nu este tocmai plăcut, deoarece la această vârstă 
nu este indicat să stai atâtea ore cu ochii într-un ecran mic, consecința fiind epuizarea. Acest neajuns am 
încercat să-l trecem, prin utilizarea unor alte platforme, prin care elevii primesc indicații de a realiza 
anumite creații artistice de exemplu, fără a fi nevoie să participe direct la oră online, prin mărirea dozajului 
de activitate independentă și prin regândirea unor sarcini, transformarea lor în sarcini practice. Și, la final, 
dar nu în ultimul rând, am observat că elevilor mei le lipsește socializarea cu colegii, acele joculețe 
antrenante din clasă dar și din pauze care lor le plăceau foarte mult. 

 Trecând peste toate acestea, am observat că ne descurcăm destul de bine și am reușit chiar într-un 
mod antrenant să parcurgem materia rămasă. Lecțiile noastre se desfășoară aproximativ ca în sala de clasă, 
exceptând jocurile de grup și dramatizările. În învățarea literelor prezint elevilor povestea literei, conversăm 
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pe baza celor audiate, selectăm cuvinte care conțin litera nouă, despărțim în silabe, stabilim locul sunetului 
nou în cadrul cuvintelor, descriem elementele componente ale literei, pronunțăm sunetul corespunzător 
literei, apoi desenăm, colorăm, decupăm, personalizăm litera, această parte fiind foarte mult pe placul 
elevilor, ei venind de fiecare dată cu idei geniale și o creativitate ieșită din comun. În continuare rezolvăm 
exerciții-joc de potrivire de silabe pentru a forma cuvinte, ordonarea de cuvinte într-o propoziție, formare 
de cuvinte noi prin schimbarea unei litere, realizarea corespondenței cuvânt imagine, colorare de desene 
folosind coduri date, exerciții de tip labirint și multe altele. Trebuie să menționez că toți elevii folosesc 
auxiliare, fapt care își arată acum eficiența, deoarece părinții nu dețin imprimante și laptopuri, ceea ce ar 
face imposibilă folosirea unor fișe trimise online. Cu toate acestea, partea orală a comunicării nu este 
neglijată, zilnic realizăm cu ușurință exerciții orale, elevii fiind cuminți și respectând destul de ușor rolul 
de emițător și receptor. 

 În această perioadă a epidemiei am prins și ,,Școala altfel”. Cu toate că s-a hotărăt recuperarea 
cursurilor pierdute de după închiderea școlilor, am hotărât să dau în fiecare zi elevilor câte o sarcină practică 
ușoară și atractivă pentru a marca totuși acea săptămână care trebuia să fie altfel și pe care o așteptau cu 
nerăbdare, deoarece urma ca ei să meargă în prima lor excursie școlară. Aceste sarcini au fost primite cu 
mare entuziasm de către elevi, care le-au realizat cu bucurie și mi-au trimis, mândrii, fotografii cu 
activitățile lor. Printre activități ca: sădirea și îngrijirea unei plante, participarea la hrănirea animalelor din 
curte, ordonarea camerei sau a colțului cu jucării etc, de departe, cea mai plăcută de elevi a fost sădirea unei 
plante. Părinții mi-au spus despre cât de nerăbdători au fost copiii să planteze o floare, o legumă sau chiar 
un puiet de copac sau cât de repede și cu bunădispoziție și-au făcut ordine în camera sau colțul lor. Aceste 
activități sunt importante pentru a forma și modela caracterele elevilor și s-au arătat utile și binevenite. 

 În concluzie, această criză și-a pus amprenta și pe educație, dar ne-a făcut să învățăm multe, și anume, 
că putem realiza lucruri la care nu ne-am fi gândit, ne-a determinat să ne dezvoltăm abilitățile digitale, atât 
profesori, cât și părinți sau elevi, ne-a învățat să conștientizăm importanța igienei personale și colective și 
implicit să respectăm mai cu strictețe regulile de igienă, ne-a învățat să ne dezvoltăm aptitudinile de studiu 
individual, ne-a arătat că educație se poate face oriunde, nu numai între zidurile școlii.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
PROF. STOIAN FELICIA 

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ “VASILE CRISTOFOREANU” 
 RM. SĂRAT / BUZĂU 

 
 Ce soluţii există în UE pentru clasa pregătitoare? 
 
În toate ţările europene, există o formă de educaţie 

timpurie subvenţionată de stat şi acreditată, pentru copiii cu 
vârstă mai mică decât cea la care începe învăţământul 
obligatoriu.  

În Europa, învăţământul obligatoriu la zi are durata de 
minimum 8 ani. Totuşi, în marea majoritate a ţărilor, durata este 
între 9 şi 10 ani. În câteva ţări, durata este şi mai mare: 11 ani în 

Letonia, Luxemburg, Malta şi Regatul Unit (Anglia, Ţara Galilor şi Scoţia), 12 ani în Portugalia şi Regatul 
Unit (Irlanda de Nord) şi 13 ani în Ungaria şi Olanda. 

Învăţământul obligatoriu începe în cele mai multe ţări la nivel primar (de obicei, la vârsta de 5-6 ani). 
În Bulgaria, Grecia, Cipru, Letonia, Luxemburg, Ungaria şi Polonia, învăţământul obligatoriu cuprinde şi 
nivelul preşcolar, iar copiii (cu vârsta de 4-5 sau 6 ani) sunt obligaţi să participe la programe de învăţământ 
preşcolar concepute, în primul rând, pentru a-i familiariza pe copiii foarte mici cu un mediu similar celui 
şcolar. 

În Olanda, Malta şi Regatul Unit, învăţământul obligatoriu începe de asemenea la vârsta de patru sau 
cinci ani, dar copiii sunt integraţi direct în programele de învăţământ primar. 

Sfârşitul învăţământului obligatoriu la zi coincide deseori cu tranziţia de la învăţământul secundar 
inferior la cel secundar superior sau cu sfârşitul şcolarizării cu structură unică. Totuşi, în unele ţări (Belgia, 
Bulgaria, Franţa, Irlanda, Italia Olanda, Austria, Slovacia, Regatul Unit (Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de 
Nord) şi Liechtenstein (pentru Gymnasium), tranziţia de la învăţământul secundar inferior la învăţământul 
secundar superior are loc cu unul sau doi ani înainte de terminarea învăţământului obligatoriu. 

În Ungaria, Olanda şi Portugalia, şcolarizarea obligatorie acoperă în totalitate nivelul secundar 
superior. În Belgia, Germania şi Polonia, nivelul secundar superior este acoperit de şcolarizarea obligatorie. 
După vârsta de 15 sau 16 ani, tinerii sunt obligaţi să urmeze cel puţin un program de formare cu frecvenţă 
redusă cu durata de doi sau trei ani. 

Educaţia timpurie 
În toate ţările europene, există o formă de educaţie timpurie subvenţionată de stat şi acreditată pentru 

copiii cu vârstă mai mică decât vârsta la care începe învăţământul obligatoriu. În Europa se disting două 
modele organizaţionale principale pentru serviciile de educaţie timpurie: faza unică şi faza duală. Totuşi, 
în unele ţări se găseşte o combinaţie între cele două modele. 

În primul model, oferta pentru copiii mici se asigură într-un cadru unitar, cu o organizare unică pentru 
toţi copiii care nu au încă vârsta de şcoală primară. Fiecare unitate are doar o echipă managerială pentru 
copiii din toate grupele de vârstă şi membrii personalului care răspund de educaţia copiilor în general au 
aceleaşi calificări şi niveluri salariale, indiferent de vârsta copiilor pe care îi au în grijă. 

Slovenia, Islanda şi Norvegia au adoptat modelul fazei unice pentru toate serviciile de educaţie 
timpurie până la nivelul învăţământului primar. 
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În alte ţări nordice şi în Grecia, Cipru, Letonia şi Lituania, pe lângă organizarea unitară există şi 
programe pregătitoare pentru învăţământul primar (având de obicei durata de un an şi adresându-se copiilor 
cu vârsta de 5 sau 6 ani), care sunt diferite de cele pentru copiii mai mici. Aceste programe pregătitoare pot 
fi organizate în aceleaşi unităţi precum cele pentru copiii mai mici, în unităţi separate sau în şcolile primare. 

În Danemarca şi în Spania, organizarea unitară (care se ocupă de toţi copiii cu vârsta până la şase ani) 
există alături de unităţi care funcţionează după modelul fazei duale adresate copiilor cu vârsta până la trei 
ani (Spania) sau de la trei la şase ani. În Danemarca, o reformă recentă le cere autorităţilor locale să 
garanteze servicii de asistenţă în cursul zilei pentru toţi copiii de la vârsta de 26 de săptămâni până la vârsta 
şcolară. 

În Spania, învăţământul preşcolar constituie primul nivel al sistemului spaniol de educaţie, începând 
de la primele luni de viaţă până la vârsta de şase ani, când şcolarizarea devine obligatorie. Există şcoli doar 
pentru copiii de 0-3 ani (primul ciclu al învăţământului preşcolar), care apoi frecventează şcoli unde se 
organizează atât al doilea ciclu al învăţământului preşcolar, cât şi învăţământul primar. Cele mai multe 
programe sunt publice sau subvenţionate, iar comunităţile autonome au datoria de a se asigura că familiile 
au acces la programele pe care le doresc. 

Cele mai multe ţări europene, totuşi, urmează al doilea model, cel dual, în care educaţia timpurie, 
finanţată de stat şi acreditată, este distinctă în funcţie de vârsta copiilor. Şi organismul responsabil de 
formularea de politici şi implementarea programelor diferă de obicei în funcţie de etapă. Copiii cu vârsta 
între trei şi şase ani sunt de regulă integraţi în structuri care fac parte din sistemul naţional de educaţie. 

În Belgia şi Franţa, copiii de la vârsta de doi ani şi jumătate (în Franţa, de la vârsta de doi ani uneori) 
intră în sistemul învăţământului de masă. 

În Luxemburg, unde învăţământul obligatoriu începe la vârsta de patru ani, autorităţile locale sunt 
obligate prin lege, din septembrie 2009, să asigure învăţământul preşcolar al copiilor cu vârsta de 3 ani. 

Indiferent de modelul adoptat, în multe ţări oferta pentru copiii mai mici (până la vârsta de trei ani) 
este supusă variaţiilor locale. Deseori, autorităţile locale sunt în totalitate responsabile de decizia referitoare 
la organizarea serviciilor subvenţionate. Aceasta este situaţia în Grecia, Italia, Austria, Liechtenstein şi în 
aproape toate ţările din Europa Centrală şi de Est. 

În 11 ţări ale Uniunii Europene învăţământul obligatoriu începe înainte de vârsta de şase ani: 
- Luxemburg, Irlanda de Nord - patru ani,  
- Grecia, Cipru, Anglia, Malta, Olanda, Scoţia şi Ungaria - cinci ani. 
16 ţări încep învăţământul obligatoriu la vârsta de 6 ani. 
În primul an, copiii învaţă să scrie, să citească şi să comunice în limbi străine. 
"Clasa pregătitoare" 
Impunerea şcolarizării înainte de vârsta de 6 ani nu este un concept nou în Europa, fie că este vorba 

despre clasa pregătitoare, fie că este vorba despre grădiniţa obligatorie. Doar 11 ţări din Uniunea Europeană 
au asemenea prevederi. În cele mai multe state, şcoala începe cu clasa întai, nu cu clasa zero. 
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 GRĂDINIȚA DE ACASĂ  
 O POMENIM PE VIAȚĂ 

 
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STOIAN TODORA 

 GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1 COM. MATCA, JUD. GALAȚI 
 
 Grădinița de acasă. O problemă cu care ne-am confruntat, greu de crezut că se va ajunge vreodată la 

așa ceva, dar suntem puși înaintea faptului împlinit. 
Dacă eu eram aceea care le spuneam foarte des la părinți, nu lăsați copiii prea mult la calculator, că 

nu este bine pentru sănătatea lor, își strică ochii, devin dependenți de jocuri, mai ales că am avut doi gemeni 
în clasă care parcă erau cu retard mintal din cauza folosirii în exces a tabletei, etc, acuma eu mă rog de ei 
să-i lase, și nu numai atât ci îi rog să stea chiar și părinții cu ei, deoarece lecțiile online cu copiii de grădiniță, 
nu se pot realiza fără părinți, deoarece și pentru noi, ca și cadre didactice este foarte dificil, ne-am mai 
împotmolit câteodată în timpul lecțiilor pe ZOOM. Au mai apărut probleme tehnice, doar că, când ești în 
direct cu copiii și adulții lângă ei, trebuie să remediezi repede problema, sau frumușel trimiți mesaj descriind 
problema, și reprogramezi pentru altă dată. Alte probleme întâmpinate au fost acelea că, locuind la țară, 
unde oamenii au de lucru în grădină, nu au putut lăsa lucrul jos pentru a sta lângă copilul lui. Eu i-am înțeles 
și ne-am dat întâlniri în funcție de timpul lor disponibil, asta însemnând ore la care în mod normal la 
grădiniță nu se învăța. Vă dați seama poate, cât de mult suflet poate pune un cadru didactic în ceea ce face. 
Părinții, dacă la grădiniță când funcționa, aducea copilul și pînă la ora 12.30 nu mai stătea îngrijorat 
deoarece știa că l-a lăsat pe mâini bune. Acum, acești părinți au fost iar înțeleși de noi, cadrele didactice, 
că aveau de lucru, avea lecție alt copil la școală, sau alte probleme. Ceea ce este foarte dureros este faptul 
că, dacă o poveste le-am trimis pentru ca mami să le-o citească înainte de culcare, mami (unele), nici după 
o săptămână nu le-a spus povestea la copil. Problema a remediat-o tot cadrul didactic, trimițând povestea 
video/audio, însoțind-o de rugăminți, ca, când mami vine acasă de la grădină, la ora 12.00- 13.00, să se 
roage copiii de mami să i-o pună s-o asculte. La fel și cu cântecelele, și cu altele… Norocul meu, ca și cadru 
didactic, este acela că, am dispus încă dinainte de pandemie, de material performant cât de cât și mă refer 
la flipchart, piese magnetice, aparat foto, calculator, pe care le-am folosit în mod atractiv pentru copii. 
Bucuria și satisfacția mea au fost mult mai acceptabilă, trimiterea lecțiilor, materialelor video/audio, pe 
grup, deoarece, când intram pe grup și vedeam că toți au urmărit materialul trimis de mine, și răspundeau 
provocărilor și încurajărilor trimise de mine, postându-și chiar ei lucrul realizat, postere, reportaje, foto, 
filmulețe, etc. Dureros a fost faptul că, la lecțiile online doar jumătate participau, iar câteodată mai puțin de 
jumătate, din motive bine știute. Să nu uităm faptul că, eu a trebuit să reiau lecțiile pe care le-am susținut 
în direct, să le prelucrez și să trimit pe grup, pentru a putea fi vizionate de toți, să nu piardă nimic cei care 
nu au putut participa. Deci, muncă de două ori făcută.  

Este greu școala de acasă, cum a fost numită. Faci muncă mult mai multă decât față în față. Depășești 
cu mult orele pentru care tu ești pontat și nu a-i cum s-o dovedești. Că îți pregătești materialul la orice oră 
pe care o a-i disponibilă, se întâmplă uneori la 4 dimineața, sau poate intri la o oră acceptabilă dar te apucă 
o oră târzie în fața calculatorului. Să nu uite guvernanții că și noi suntem oameni, avem familii pe care le 
neglijăm, și ceea ce este într-un fel foarte bine, este faptul că, nu din obligație facem ceea ce facem, ci din 
plăcere, și din satisfacția de a vedea copii atrași de grădiniță, căci numai noi știm cum căutăm și găsim 
atâtea metode de a face copilul să fie atras de grădiniță ca de un magnet. Dovada, foarte mulți copii abia 
așteaptă să fie la grădiniță, nu vor să plece acasă ușor. Părinții o spun - Doamna ce faceți cu ei de le place 
așa de mult la grădiniță? Tot eu le spun- Întrebați-i pe copiii dumneavoatră ce fac la grădiniță.  
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Să nu uităm că de completat documente, deși s-a crezut că s-a mai redus puțin din ele, nu este chiar 
așa, a-i de completat la greu. Trebuie să lași activitățile pentru a completa documentele. Eu am greșit poate 
în acest sens. Mi-am făcut datoria față de copii la maxim, poate prea exagerat, și am lăsat documentația 
după s-a sfârșit activitatea cu copiii(vacanța), dar specific, noroc că nu am fost presată de nimeni și nu a 
venit vreun control pe neașteptate, căci lor degeaba le spui că pentru tine copiii sunt pe primul plan. 

Din punct de vedere tehnologic- la țară nu are copilul telefonul lui propriu. Părinții au nevoie de 
telefon în alte scopuri, de aceea rog guvernanții să ia în calcul toți copiii, nu doar pe cei defavorizați. Eu, 
ca cadru didactic, nu-mi place să lucrez de pe telefon, ci mi se pare mult mai atractiv de pe calculator mare, 
laptop, tabletă, de aceea le-am sugerat părinților să se gândească la viitor, și să se doteze dacă au condiții 
cât de cât mai acceptabile, cu tehnologie, pentru că, copiii lor au nevoie deja de această tehnologie. Sunt 
grupă mare a-i mei, merg la școală, iar după cum se prevede viitorul….adică - PREZENT….(2 luni….), 
școala va începe tot online.  

 Atractiv pentru copii, din lecțiile în direct sau trimise pe grupul nostru. Așteptau cu nerăbdare să ne 
vedem. Nu puteau vorbi mai mulți odată, deoarece nu ne mai înțelegeam. Avantaj pentru mine a fost că le 
închideam microfonul, ceea ce la grădiniță nu făceam ci îi lăsam să se dezlănțuie, mai ales la activitățile de 
jocuri alese de ei.  
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RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE  

 
PROF. STROE GEORGETA,  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION ROŞCA” COCHIRLEANCA, JUD. BUZĂU 
 
 Învățământul online din țara noastră, aplicat oarecum forțat de împrejurările și factorii exteriori, a 

presupus adaptarea din mers la o nouă realitate în care aproape tot ceea ce știam despre procesul de predare-
învățare-evaluare s-a schimbat. Resursele educaționale deschise nu reprezintă o noutate pentru sistemul 
nostru de învățământ, dar s-au aflat oarecum într-un con de umbră, fiind prea puțin folosite la scară largă 
de către actanții din școli. Învățământul online a presupus găsirea de soluții cât mai ingenioase pentru 
transmiterea conținuturilor și atingerea competențelor cheie, ceea ce a dus la utilizarea acestor mijloace de 
învățare . 

Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale 
procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit sau ȋn schimbul unei sume modice. 

 Resursele Educaționale Deschise provoacă o schimbare majoră în educație, deoarece ne ajută să 
trecem la un sistem de învățare în care vârsta, locul de pe glob și posibilitățile financiare nu mai sunt 
relevante pentru a avea acces la materiale educaționale, fie ele cursuri, manuale, exerciții, teste sau jocuri 
educative. Mai mult, avem acces ca şi profesori, dar nu numai, la mai multe forme de învățământ și putem 
contribui efectiv la perfecționarea resurselor de învățare datorită modului liber în care sunt licențiate 
resursele educaționale. Și asta nu doar exclusiv în mediul digital sau neapărat având acces la Internet. 

Resursele educaționale deschise cuprind: 
• materiale pentru predare - învățare: proiecte deschise (open courseware și open content), cursuri 

free, directoare de obiecte de învățare (learning objects), jurnale educaționale; 
• software open source - pentru dezvoltarea, utilizarea, reutilizarea, căutarea, organizarea și accesul 

la resurse; includ si medii virtuale de învățare ( LMS - Learning Management Systems ), comunități de 
învățare; 

• licențe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor, principii de 
design și bune practici, localizarea conținutului. 

Printre avantajele utilizării acestor tipuri de mijloace de ȋnvăţare amintim faptul că tehnologiile 
informaționale permit educatorilor accesul și schimbul de resurse online. 

De asemenea, Resursele educaționale deschise permit utilizatorilor adaptarea materialelor și 
sistemelor pentru necesitățile de predare / învățare proprii. 

Atributul deschise (sau libere, ca în engleză open) se referă la eliminarea restricțiilor tehnice și legale 
privind utilizare lor. Orice resursă de învățare este deschisă dacă este disponibilă într-un format accesibil și 
sub o licență liberă, adică una ce permite accesul gratuit, utilizarea, adaptarea si redistribuirea de către alte 
persoane cu restricții limitate sau fără restricții. Deschiderea resurselor îmbunătățește accesul și utilizarea, 
și stimulează reutilizarea, potențând beneficiile amintite mai sus.  

Licenţa liberă reprezintă un document care descrie cum poate fi folosită creaţia unei persoane expusă 
în mod liber – un material audio, un text, o imagine sau material video, o prezentare. În condiţii obişnuite, 
atunci cînd plasezi on-line o fotografie, o melodie, un articol etc., acestea sînt protejate de drepturile de 
autor conform legislaţiei în vigoare. Beneficiarii nu le pot utiliza fără a solicita, în prealabil, permisiunea 
autorului. Licenţele libere arată, în mod explicit, condiţiile de utilizare şi restricţiile prevăzute, adică sînt 
cele care oferă accesul la opera respectivă, posibilitatea de a o refolosi şi redistribui fără restricţii (sau doar 
cu cîteva). De exemplu, un text pe o pagină web, aflat sub licenţă liberă, poate fi folosit de ceilalţi pentru 
a-l: imprima sau distribui; prelua pe un alt website sau include într-o publicaţie; face modificări sau 
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completări; insera parţial sau în totalitate într-o altă operă scrisă, într-o operă aflată pe un alt suport (de 
exemplu, audio sau video) etc.  

Condiţiile de utilizare a creaţiilor funcţionează în baza Legii celor 5 R: Reţine (retain) – descarcă şi 
păstrează documentul; Reutilizează (reuse) – folosește-l în diverse moduri; Revizuieşte (revise) – 
adaptează-l, modifică-l şi îmbunătăţeşte-l; Remixează (remix) – combină două sau mai multe materiale; 
Redistribuie (redistribute) – diseminează materialul. 

Dacă autorul vrea să ofere oamenilor dreptul de a distribui, de a utiliza şi chiar de a refolosi ceea ce 
a creat, ia în considerare publicarea sub o licenţă Creative Commons, care îi permite să decidă ce drepturi 
doreşte să păstreze, arătând foarte clar din start modul în care permite reutilizarea. Aceste licenţe reprezintă 
o modalitate liberă, accesibilă şi standardizată de a oferi celor din jur permisiunea de a distribui şi utiliza 
creaţiile autorului. Licenţele CC permit modificarea cu uşurinţă a condiţiilor privind drepturile de autor de 
la clasicul „toate drepturile rezervate” la „unele drepturi rezervate”  

Posibilităţile oferite de licenţele libere sînt absolut deosebite, pentru că orice material poate fi uşor 
distribuit, reutilizat şi îmbunătăţit, astfel contribuind, în mod participativ, la optimizarea şi perfecţionarea 
procedurilor, activităţilor, conceptelor etc. În acest context, menţionăm că resursele educaţionale deschise 
sunt un catalizator al creativităţii şi dezvoltării sociale. Acestea sunt importante atât pentru învățamântul de 
bază, cât si pentru educația continuă, pentru dobandirea de către profesori, elevi / studenți, adulți, de 
competențe si cunostințe care să le permită participarea activă în societatea și economia bazate pe 
cunoaștere. 

Resursele educaționale deschise implică o schimbare fundamentală în procesul educațional, 
contribuind la centrarea pe elev / student. 
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1. Atkins D.E., Brown J.S., Hammond A.L. A review of the open educational resources (OER) 

movement: Achievements, challenges, and new opportunities, 2007 (http://www.hewlett.org/uploads/fi 
les/ReviewoftheOERMovement.pdf). 

2. Butcher N. (Ed. by Kanwar A., Uvalic’-Trumbic S.) A basic guide to open educational resources 
(OER). Vancouver, Canada: Commonwealth of Learning, and Paris, France: UNESCO, 2011 
(http://www.col.org/oerBasicGuide). 

3. Creative Commons (n.d.). About the licences (http:// creativecommons.org/licenses/). 
4. Open Knowledge Foundation (n. d.). Guide to open licensing. Open Definition. (http://opendefi 

nition.org/guide/). 
5. Guidelines for open educational resources (OER) in higher education, UNESCO, 2011. 26 p. 
6. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources 
7. http://www.acces-deschis.ro/ro/oer 
8. http://openeducationalresources.pbworks.com 
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ŞCOALA ALTFEL- EXPERIENȚA ONLINE 
 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: STROE MARIA 
UNITATEA DE INVAȚAMANT:  

ȘCOALA GIMNAZIALA PROF. ILIE POPESCU ŞOTANGA 
CLASA: A IV-A 

 
• Ce experiență a fost de succes? 
Denumirea 
experienței de succes 

Utilizarea unor platforme în activitățile online, în săptămâna Şcoala Altfel 

Descrierea 
experienței de succes 

 „Şcoala Altfel” e acasă! 
 Tema „Protejăm!Reciclăm! Ne jucăm!” 
 Aplicații utilizate: ZOOM, WhatsApp 
 Activitatea a fost stabilită împreună cu copiii şi părinţii adaptată la situaţia dată. 
Sugestiile pentru realizarea activităţii au fost precizate pe grupul de whats App 
al clasei: 
Dragi copii,  
Vă invit să participaţi la o activitate educativă şi distractivă! Este bine să 
profitaţi de o zi frumoasă de primăvară pentru a recicla şi crea, a vă juca, de a 
planta şi uda şi de a vă bucura împreună cu familia de lucrurile minunate care 
vă sunt aproape! 
Astfel: 
-puteţi face ordine în cameră 
-puteţi să pregătiţi un mic dejun haios 
-puteţi selecta diverse materiale(ziare, reviste, sticle, cutii, lemn, etc.) 
-puteţi realiza jucării/obiecte din materiale reciclabile 
-fiecare va face ce doreşte cu materialele pe care le are la îndemână, singur sau 
cu un membru al familiei 
-puteţi planta sau îngriji floricele 
-puteţi realiza desene /colaje 
Expoziţia se va realiza pe grupul clasei.Ne vedem pe zoom, după amiază, pentru 
a ne bucura împreună de produsele realizate! Nu uitaţi să precizaţi materialele 
folosite şi utilitatea produsului realizat/îngrijit! Şi mesajele către alţi copii, 
pentru protejarea naturii sunt importante! Nu uitaţi!”Natura este prietena 
noastră, protejaţi-o!”O zi cât mai frumoasă şi creativă, tuturor! Mulţumiri 
pentru implicare şi părinţilor şi bunicilor! Suntem o familie! TOTUL VA FI 
BINE! 
 În următoarea etapă, am trimis elevilor câteva linkuri pentru a vedea cum pot 
confecţiona jucării din materiale reciclabile. 
https://www.youtube.com/watch?v=hdGhh5SshOE 
https://www.youtube.com/watch?v=EypHZnitEGM 
cum pot proteja mediul înconjurător, cum pot recicla diferite materiale. 
https://www.youtube.com/watch?v=BuAuRbQGmiQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ffbACw20BdY 
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 În ultima etapă, ne-am întâlnit pe Zoom, pentru a vedea cum a lucrat fiecare 
copil. S-au prezentat filmuleţe, desene, jucării realizate de copii, s-a discutat de 
spre utilitatea lor şi importanţa reciclării şi protejării mediului înconjurător. 
 

• De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi • trezirea interesului, curiozității, stimularea învățării prin diverse alte 

activitaţi; 
• utilizarea unor activităţi practice care fac învățarea mai atractivă și mai 
ușoară: 
• crearea unei stări de bună dispoziție; 
• fiecărui copil i se acordă încredere în forțele proprii; 
• este respectat ritmul individual al copilului; 

Reflecțiile mele/ 
Lecții învățate  

 -am realizat activitatea integrat, urmărind atingerea competenţelor cheie, 
contribuind la dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră 
 -am urmărit dezvoltarea capacităţii elevilor mei de a-şi exprima, într- o manieră 
pozitivă, interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi 
comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare şi de a se autocunoaşte, ascultându-
i cu multă atenţie şi încurajându-i permanent, dându-le multă încredere 

• Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 
 

EDUCATOARE: STROE PAULA 
G. P. P "BOBOCEI DIN MICRO III" BUZAU  

 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? 
PROIECT TEMATIC: Zvon de primăvara 
TEMA SĂPTĂMÂNII: Sănătate din grădina primăverii 
GRUPA Mijlocie  
  

TURA I  

D
at

a 

Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitatea metodică Semnătura 
educatoarei 

27
 A

pr
ili

e 
20

20
 

1. ,,Salata Primăverii” 
 
 DȘ 
 
 
 
 
2.Joc muzical: "Jocul 
ploii" 

 Să observe legumele după 
imagini sau din natură, dacă 
au, insistând asupra 
alcătuirii, formei și culorii 
acestora. 
 
 Copiii cântă și execută 
mișcările sugerate de textul 
cântecului 

-Întocmirea planificării pentru activităţile 
online ce se vor desfăşura în această săptămână 
-Consultarea unor surse online în vederea 
stabilirii celor mai eficiente mijloace de 
îndeplinire a sarcinilor 
Educatoarea pune la dispoziția preșcolarilor 
planșe cu legume de primăvară. 
https://www.youtube.com/watch?v=MuqiflZ2
MH0 

 

 TURA II  

D
at

a 

Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică  Semnătura 
educatoarei 

27
 A

pr
ili

e 
20

20
 

 1. ,,Salata 
Primăverii” 
 
 DȘ 
 
2. Joc de 
mișcare:" Noi 
suntem 
ciupercuțe" 

 Să deseneze legume de primăvară, 
redând forma acestora si respectând 
culorile corespunzătoare. 
 
Copiii cântă și execută mișcările 
sugerate de textul cântecului 

Întocmirea planificării pentru activităţile online 
ce se vor desfăşura în această săptămână 
-Consultarea unor surse online în vederea 
stabilirii celor mai eficiente mijloace de 
îndeplinire a sarcinilor 
Educatoarea pune la dispoziția preșcolarilor 
planșe cu legume de primăvară. 
https://www.youtube.com/watch?v=6jN266zi
TPI 

 

TURA I 

D
at

a 

Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

28
 A

pr
ili

e 
20

20
 

1. Hai, ridiche 
uriașa, să te duc 
la mine acasă! 
 DOS 

 
 
 
2.Joc cu text și 
cânt: "Papă tot" 

 Să asculte povestea, enumerând 
personajele cu care se întâlnesc în 
poveste 
 Să pregătească o salată din legume 
de primăvară, împreună cu mama, 
respectand etapele preparării (spălat, 
tocat, amestecat etc. 
 Să asculte cântecelul și să se miște 
în ritmul melodiei 

https://www.youtube.com/watch?v=VVcjJsP
Ntbs 
-Consultarea unor surse online în vederea 
stabilirii celor mai eficiente mijloace de 
îndeplinire a sarcinilor 
-Prezentarea unui material cu pasii de urmat in 
prepararea salatei 
https://www.youtube.com/watch?v=e0rgVF29
_os 
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TURA II 
D

at
a 

 
Denumirea 
activităţii 

 
Sarcini de lucru 

 
Activitate metodică 

 
Semnătura 
educatoarei 

28
 A

pr
ili

e 
20

20
 

1. Hai, ridiche 
uriașa, să te duc la 
mine acasă! 
 DOS 
 
2.Joc de mișcare: 
Câte unul pe cărare 

 

 Să asculte un cantecel despre 
importanța consumului de 
legume proaspete 
 
 Copiii cântă și execută mișcările 
sugerate de textul cântecului 

https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXn
Ha_M 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VWaVIc9
1iBk 
- Realizarea materialelor audio-video ce se vor 
trimite preșcolarilor si postarea acestora pe 
grupul de facebook 
 

 

TURA I 

D
at

a 

Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

29
 A

pr
ili

e 
20

20
 

1.Legumele istețe 
 DȘ 
 
 
 
2.Joc de mişcare 
,,Bat din palme!  

 Să grupeze după formă, culoare, 
mărime, legumele pe care le au 
la dispozitie 
 Să numere legumele în limitele 
1-5 
  
 Copiii cântă și execută mișcările 
sugerate de textul cântecului 

-Consultarea unor surse online în vederea 
stabilirii celor mai eficiente mijloace de 
îndeplinire a sarcinilor 
- Realizarea materialelor audio-video ce se vor 
trimite preșcolarilor si postarea acestora pe 
grupul de facebook 
https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IB
h4r0 
 

 

TURA II 

D
at

a 

Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

29
 A

pr
ili

e 
20

20
 

1.Legumele istețe 
 DȘ 
 
2.Moment de 
mișcare: Sări 
minge, minge sus 

 Sa formeze scara numerica, 
pâna la numărul 5, cu ajutorul 
materialelor avute la dispozitie 

- Realizarea materialelor audio-video ce se vor 
trimite preșcolarilor si postarea acestora pe 
grupul de facebook 
 

 

TURA I 

D
at

a Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

30
 A

pr
ili

e 
20

20
 

1. Legumele 
timpurii 
DLC- Memorizare 
 
2.Joc distractiv: 
"Degetele" 

 Să rețină versurile poeziei 
 Să rezolve sarcinile date în 
filmuleț 
 Copiii cântă și execută 
mișcările sugerate de textul 
cântecului 

-Consultarea unor surse online în vederea 
stabilirii celor mai eficiente mijloace de 
îndeplinire a sarcinilor 
https://www.youtube.com/watch?v=6Wmk4E
HvZU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2a3
Bxu9s_8qt6CnU2c7BhBdfLAPV0bFcwWZxs
HEgG66PD4rI_mjxdckRw 
https://www.youtube.com/watch?v=hPISrY5
QInI 
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TURA II 
D

at
a Denumirea 

activităţii 
Sarcini de lucru Activitate metodică Semn

ătura 
educatoarei 

30
 A

pr
ili

e 
20

20
  1. Legumele 

timpurii 
 DLC 
 
2.Joc 

distractiv ,,Am grijă 
de jucăria mea 
preferată” 

 Să "scrie" cuvinte 
după imagini și să le despartă 
în silabe 

 Copiii trebuie să-și 
prezinte jucăria preferată și 
să ne arate cum o îngrijește 

- Realizarea materialelor audio-video ce 
se vor trimite preșcolarilor si postarea acestora 
pe grupul de facebook 

 

 

TURA I 
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
 Comunicare cu părinţii telefonic şi pe grupul închis de facebook al grupei 
https://www.facebook.com/groups/315760349224914/ 
 Link-uri trimise:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgL4ERD5QxNfdigfGZqMevc8swB3DK9Ebu7iz3kDuiypGh5Q/viewform?e
mbedded=true&fbclid=IwAR0n-Ha5F8eyj9Q6GHGFM_3Xqt8HZg5lQ8MVEVmYj9TJxm5_8Txbi6Lkr5E 
https://www.youtube.com/watch?v=MuqiflZ2MH0 
https://www.youtube.com/watch?v=6Wmk4EHvZU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2a3Bxu9s_8qt6CnU2c7BhBdfLAP
V0bFcwWZxsHEgG66PD4rI_mjxdckRwhttps://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0 
TURA II 
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
 Comunicare cu părinţii telefonic şi pe grupul închis de facebook al grupei 
https://www.facebook.com/groups/315760349224914/ 
 Link-uri trimise:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgL4ERD5QxNfdigfGZqMevc8swB3DK9Ebu7iz3kDuiypGh5Q/viewform?e
mbedded=true&fbclid=IwAR0n-Ha5F8eyj9Q6GHGFM_3Xqt8HZg5lQ8MVEVmYj9TJxm5_8Txbi6Lkr5E 
https://www.youtube.com/watch?v=MuqiflZ2MH0 
https://www.youtube.com/watch?v=6Wmk4EHvZU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2a3Bxu9s_8qt6CnU2c7BhBdfLAP
V0bFcwWZxsHEgG66PD4rI_mjxdckRwhttps://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0 
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PLANIFICARE GRĂDINIȚA DE ACASĂ 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STROIA DIANA IULIA 

 
TEMA ANUALĂ: ”CÂND CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 
TEMA PROIECTULUI: ”MICII EXPLORATORI” 
SUBTEMA:”SĂ DESCOPERIM LUMEA PRIN EXPERIMENTE” 
SĂPTĂMÂNA: 18-22.05.2020, - GRUPA ROZEOR - MIJLOCIE- 

D
A

TA
 

DENUMIREA 
ACTIVITĂȚII 

ACTIVITATE DE 
ÎNVĂȚARE/ SARCINA 
DE LUCRU 

ACTIVITATE METODICĂ SEMNĂTURĂ 

LU
N

I 1
8.

05
.2

02
0 

 

7:32 Bună 
dimineața! 
 
8:08 
Experimentul 
 
8:20 Magie cu 
apă 
 
9:05 Momentul 
mișcării 
 
9:11 
Experimente 
faine pentru 
copii 
 
13:00 
Momentul 
poveștii 
 

O fată descoperă 
frumusețile perlelor 
acunse. 
 
Sensul cuvântului 
 
Realizăm un colaj de culori 
cu lichide de densitate 
diferită 
 
Dansăm și experimentăm 
cu gasca Zurli 
 
 
Cum păstrăm apa în pahar? 
 
 
 
Misterioasa cutie colorată 

https://www.facebook.com/groups/285171748
750184/ 
 
foto- noul dictionar universal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KCLpehy
bloI&feature=share&fbclid=IwAR0U_NRx_n
cMEhlXpAB1dg7e0KVXsivAb6Ex7d02-
kE2f-GIOOdTiN1aVyk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B03UxX
BSY9M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1E
WLO5eL7gV-
QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67I
DBYanytrdeL0 

 

M
A

R
ȚI

 1
9.

05
.2

02
0 

7:59 Bună 
dimineața! 
 
 
8:03 Curcubeul 
 
8:14  
Momentul 
mișcării 
 
13:07 
Momentul 
poveștii 
 
13:22 
Curcubeul din 
orez colorat 
 

De ce curcubeul este 
rotund? 
 
Realizați un curcubeu din 
spumă de săpun și 
acuarelele tempera 
 
Curcubeul relaxării! – ne 
relaxăm prin masajul 
tălpilor 
 
Povestea curcubeului 
 
Colaj – orez multicolor 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wpsBxb3
Lrpo&feature=share&fbclid=IwAR1q3NBH5
RupJrwiE_0Jc1n5hkwZm4FOj_AQJRv4m7B
sLFGTV0-m3mHfbvw&app=desktop 
 
https://www.facebook.com/Patrizia.Baglione9
4/videos/266959217998828 
 
https://www.facebook.com/158030984206870
4/videos/244956069910471 
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https://www.youtube.com/watch?v=B03UxXBSY9M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0
https://www.youtube.com/watch?v=B03UxXBSY9M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0
https://www.youtube.com/watch?v=B03UxXBSY9M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0
https://www.youtube.com/watch?v=B03UxXBSY9M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0
https://www.youtube.com/watch?v=wpsBxb3Lrpo&feature=share&fbclid=IwAR1q3NBH5RupJrwiE_0Jc1n5hkwZm4FOj_AQJRv4m7BsLFGTV0-m3mHfbvw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=wpsBxb3Lrpo&feature=share&fbclid=IwAR1q3NBH5RupJrwiE_0Jc1n5hkwZm4FOj_AQJRv4m7BsLFGTV0-m3mHfbvw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=wpsBxb3Lrpo&feature=share&fbclid=IwAR1q3NBH5RupJrwiE_0Jc1n5hkwZm4FOj_AQJRv4m7BsLFGTV0-m3mHfbvw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=wpsBxb3Lrpo&feature=share&fbclid=IwAR1q3NBH5RupJrwiE_0Jc1n5hkwZm4FOj_AQJRv4m7BsLFGTV0-m3mHfbvw&app=desktop
https://www.facebook.com/Patrizia.Baglione94/videos/266959217998828
https://www.facebook.com/Patrizia.Baglione94/videos/266959217998828
https://www.facebook.com/1580309842068704/videos/244956069910471
https://www.facebook.com/1580309842068704/videos/244956069910471
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7:45 Bună 
dimineața! 
 
8:23 
Experimente 
pentru copii – 
ploaia 
 
12:57 
Momentul 
poveștii  
 

Anunțarea temei zile Ploaia 
- experiment 
 
Să obținem picături de 
ploaie cu pasta de vas 
colorat și apă. 
 
 
”Povestea unei picături de 
apă de M.Ghivriga” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mduY9Cc
O6xY&feature=share&fbclid=IwAR3gSuB1N
82OxsM3GcoHyDHsmBFdwjTw8bUwKUfl
DQHkvO4CSQa1oi5myVg&app=desktop# 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ
4Q9Gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0U_
NRx_ncMEhlXpAB1dg7e0KVXsivAb6Ex7d
02-kE2f-GIOOdTiN1aVyk&app=desktop 
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7:40 Bună 
dimineața! 
 
 
8:32 Peștișorul 
– joc distractive 
cu magneți 
 
9:02 Momentul 
mișcării 
 
11:50 
Momentul 
poveștii 
 
16:00 
Consiliere 
părinți  
 

Tema zilei: Magneții 
 
 
 
 
 
Ajutați peștișorul să ajungă 
în baltă 
 
 
TIKI-TIKI – ROOM 
DANS  
 
 
Poveste populară - audiție 
 
Căi pentru a avea copii  
fericiți 
 

https://www.facebook.com/unicef/videos/233
4628593497873 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1TAvKw
UDkDk&list=PL4l4Ta6TwBCDRsws5wtIvFS
4glskCFzuD&index=11&fbclid=IwAR3IVPC
kpB9zRwpTPl_A7rOhlmwEXXn78zbRokeK
ANsm0l0GHhZk-iGf2zM&app=desktop 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UP-
ctUE4DHo&fbclid=IwAR2-
uMGJAKSoXRUTxMy7pWK2AVQTd-
oZZqw__4BxmFZa5vD_7VUCep8ohiE&app
=desktop 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=shar
e&v=_8iEcPoZU74&fbclid=IwAR1EWLO5e
L7gV-
QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67I
DBYanytrdeL0&app=desktop#dialog 
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7:50 Bună 
dimineața  
 
8:30 Procesul 
de germinare al 
semințelor 
 
10:00 
Momentul 
mișcări 
11:30 
Momentul 
mișcării.  
 

Experiment magic 
 
Realizați un kit pentru 
germinarea semințelor 
 
 
Exerciții pe muzică 
 
 
”Fugi, fursecuț, fugi” 
audiție 

https://www.facebook.com/doctoroanacuzino/
videos/10216601486289289 
https://www.borgione.it/blog/esplorando-la-
germinazione-coltivare-i-fagioli-in-un-
sacchetto?fbclid=IwAR2ZDtjkAPhPraloh4Uk
utpv5gvNS2a5blxPYnAfasjYH1sc2RTS_HA
XJjU 
https://www.youtube.com/watch?v=UPctUE4
DHo&fbclid=IwAR0HKcssJG5okBIwPXqPv
zM3QAoy9oI44AqsxURg0q488i6MrQZmHl-
6FM0&app=desktop 
https://www.facebook.com/100010607010137
/videos/1119560248407532 
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https://www.youtube.com/watch?v=mduY9CcO6xY&feature=share&fbclid=IwAR3gSuB1N82OxsM3GcoHyDHsmBFdwjTw8bUwKUflDQHkvO4CSQa1oi5myVg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=mduY9CcO6xY&feature=share&fbclid=IwAR3gSuB1N82OxsM3GcoHyDHsmBFdwjTw8bUwKUflDQHkvO4CSQa1oi5myVg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=mduY9CcO6xY&feature=share&fbclid=IwAR3gSuB1N82OxsM3GcoHyDHsmBFdwjTw8bUwKUflDQHkvO4CSQa1oi5myVg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=mduY9CcO6xY&feature=share&fbclid=IwAR3gSuB1N82OxsM3GcoHyDHsmBFdwjTw8bUwKUflDQHkvO4CSQa1oi5myVg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0U_NRx_ncMEhlXpAB1dg7e0KVXsivAb6Ex7d02-kE2f-GIOOdTiN1aVyk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0U_NRx_ncMEhlXpAB1dg7e0KVXsivAb6Ex7d02-kE2f-GIOOdTiN1aVyk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0U_NRx_ncMEhlXpAB1dg7e0KVXsivAb6Ex7d02-kE2f-GIOOdTiN1aVyk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0U_NRx_ncMEhlXpAB1dg7e0KVXsivAb6Ex7d02-kE2f-GIOOdTiN1aVyk&app=desktop
https://www.facebook.com/unicef/videos/2334628593497873
https://www.facebook.com/unicef/videos/2334628593497873
https://www.youtube.com/watch?v=1TAvKwUDkDk&list=PL4l4Ta6TwBCDRsws5wtIvFS4glskCFzuD&index=11&fbclid=IwAR3IVPCkpB9zRwpTPl_A7rOhlmwEXXn78zbRokeKANsm0l0GHhZk-iGf2zM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1TAvKwUDkDk&list=PL4l4Ta6TwBCDRsws5wtIvFS4glskCFzuD&index=11&fbclid=IwAR3IVPCkpB9zRwpTPl_A7rOhlmwEXXn78zbRokeKANsm0l0GHhZk-iGf2zM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1TAvKwUDkDk&list=PL4l4Ta6TwBCDRsws5wtIvFS4glskCFzuD&index=11&fbclid=IwAR3IVPCkpB9zRwpTPl_A7rOhlmwEXXn78zbRokeKANsm0l0GHhZk-iGf2zM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1TAvKwUDkDk&list=PL4l4Ta6TwBCDRsws5wtIvFS4glskCFzuD&index=11&fbclid=IwAR3IVPCkpB9zRwpTPl_A7rOhlmwEXXn78zbRokeKANsm0l0GHhZk-iGf2zM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1TAvKwUDkDk&list=PL4l4Ta6TwBCDRsws5wtIvFS4glskCFzuD&index=11&fbclid=IwAR3IVPCkpB9zRwpTPl_A7rOhlmwEXXn78zbRokeKANsm0l0GHhZk-iGf2zM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo&fbclid=IwAR2-uMGJAKSoXRUTxMy7pWK2AVQTd-oZZqw__4BxmFZa5vD_7VUCep8ohiE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo&fbclid=IwAR2-uMGJAKSoXRUTxMy7pWK2AVQTd-oZZqw__4BxmFZa5vD_7VUCep8ohiE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo&fbclid=IwAR2-uMGJAKSoXRUTxMy7pWK2AVQTd-oZZqw__4BxmFZa5vD_7VUCep8ohiE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo&fbclid=IwAR2-uMGJAKSoXRUTxMy7pWK2AVQTd-oZZqw__4BxmFZa5vD_7VUCep8ohiE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo&fbclid=IwAR2-uMGJAKSoXRUTxMy7pWK2AVQTd-oZZqw__4BxmFZa5vD_7VUCep8ohiE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=_8iEcPoZU74&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0&app=desktop#dialog
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=_8iEcPoZU74&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0&app=desktop#dialog
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=_8iEcPoZU74&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0&app=desktop#dialog
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=_8iEcPoZU74&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0&app=desktop#dialog
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=_8iEcPoZU74&fbclid=IwAR1EWLO5eL7gV-QJjKqYsXS5dKjWh9Zw61SLWnax9Dyg67IDBYanytrdeL0&app=desktop#dialog
https://www.facebook.com/doctoroanacuzino/videos/10216601486289289
https://www.facebook.com/doctoroanacuzino/videos/10216601486289289
https://www.borgione.it/blog/esplorando-la-germinazione-coltivare-i-fagioli-in-un-sacchetto?fbclid=IwAR2ZDtjkAPhPraloh4Ukutpv5gvNS2a5blxPYnAfasjYH1sc2RTS_HAXJjU
https://www.borgione.it/blog/esplorando-la-germinazione-coltivare-i-fagioli-in-un-sacchetto?fbclid=IwAR2ZDtjkAPhPraloh4Ukutpv5gvNS2a5blxPYnAfasjYH1sc2RTS_HAXJjU
https://www.borgione.it/blog/esplorando-la-germinazione-coltivare-i-fagioli-in-un-sacchetto?fbclid=IwAR2ZDtjkAPhPraloh4Ukutpv5gvNS2a5blxPYnAfasjYH1sc2RTS_HAXJjU
https://www.borgione.it/blog/esplorando-la-germinazione-coltivare-i-fagioli-in-un-sacchetto?fbclid=IwAR2ZDtjkAPhPraloh4Ukutpv5gvNS2a5blxPYnAfasjYH1sc2RTS_HAXJjU
https://www.borgione.it/blog/esplorando-la-germinazione-coltivare-i-fagioli-in-un-sacchetto?fbclid=IwAR2ZDtjkAPhPraloh4Ukutpv5gvNS2a5blxPYnAfasjYH1sc2RTS_HAXJjU
https://www.youtube.com/watch?v=UPctUE4DHo&fbclid=IwAR0HKcssJG5okBIwPXqPvzM3QAoy9oI44AqsxURg0q488i6MrQZmHl-6FM0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UPctUE4DHo&fbclid=IwAR0HKcssJG5okBIwPXqPvzM3QAoy9oI44AqsxURg0q488i6MrQZmHl-6FM0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UPctUE4DHo&fbclid=IwAR0HKcssJG5okBIwPXqPvzM3QAoy9oI44AqsxURg0q488i6MrQZmHl-6FM0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UPctUE4DHo&fbclid=IwAR0HKcssJG5okBIwPXqPvzM3QAoy9oI44AqsxURg0q488i6MrQZmHl-6FM0&app=desktop
https://www.facebook.com/100010607010137/videos/1119560248407532
https://www.facebook.com/100010607010137/videos/1119560248407532


 
ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 

 
 PROF. STROIE MARIUS DANIEL 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ POMPILIU MARCEA, TÂRGU JIU 
 
 Experiențele tuturor țărilor avansate arată că cele mai eficiente politici educaționale și mecanisme de 

suport sunt cele care iau în considerare cercetarea, iar deciziile bazate pe dovezi și pe consultarea tuturor 
actorilor implicați sunt cele care funcționează într-adevăr. 

 Astfel, profesorii și elevii au nevoie de sprijin diferențiat pentru a performa în situația atipică actuală. 
Nu ne referim aici doar la sprijin de ordin tehnic, ci pedagogic. Indiferent că educația se face la distanță sau 
nu, în esență rămâne un act pedagogic. 

Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația cadrelor didactice 
de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor pentru 
învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice 
constituie câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate 
pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. 

 Majoritatea profesorilor sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față acestei provocări și să 
compenseze inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică, 
proiectare minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim despre un compromis și o încercare de a face 
tot posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele mici.Un procent destul 
de mare, dintre elevii cu rezultate bune și foarte bune reușesc să parcurgă curriculumul de trunchi comun 
conform planificărilor preexistente. Mult diferit stau lucrurile cu elevii cu rezultate slabe, care, în opinia 
profesorilor, nu reușesc să țină pasul. 

 O altă problemă majoră, deloc lipsită de importanță, este că nu tot ce funcționează în spațiul fizic 
funcționează și în online. Un exemplu ar fi că o oră care ține 50 de minute, în online o sesiune de învățare 
de 50 de minute e prea mare. Învățarea nu mai are loc. Proiectarea lecțiilor este diferită, nu mai începi 
lecția ca în clasă, faci prezența, îi asculți pe elevi. În online, primul lucru pe care trebuie să-l faci e să-i 
conectezi pe elevi cu tine. Cum faci cu 15-20 de elevi care sunt în medii diferite, nu îi vezi față în față, în 
orice moment îți pot zice – mi-a picat netul și să iasă. Trebuie să gândești o lecție în așa fel încât să îi ai 
pe copii cu tine. 

Managementul timpului este un alt subiect de interes. Constatăm că elevii economisesc timp pentru 
că nu mai trebuie să își calculeze cât le ia drumul până la școală, minutele de pregătire înainte de a pleca 
din casă etc. Timpul este prețios și folosit astfel la maximum pentru a intra în direct cu profesorii, cu colegii, 
pentru a fi prezenți – virtual – la ore.  

De asemenea, atât adulții cât și cei mici realizează în acest context că sunt aspecte semnificative ale 
vieții care contează cu adevărat: interacțiunea socială, atmosfera de la școală, sprijinul din afara orelor pe 
care profesorul îl oferă cu drag prin vocația sa, contribuția părinților la formarea micilor oameni, 
colegialitatea și spiritul de echipă.  

 
 
 

 

1316



 
ÎNVĂȚAREA ONLINE – SCHIMBAREA LA FAȚĂ A EDUCAȚIEI 

 
PROF. SUCIU MONICA 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU 
 
Din perspectivă pedagogică, practicile dezvoltate de 

sistemele de educație afectate de suspendarea cursurilor cu 
elevii și studenții, se situează pe cel puțin două paliere 
diferite: învățarea online și învățarea la distanță, concepte 
pedagogice aparent sinonimice, dar care descriu practic 
modalități parțial comune de derulare a activităților cu elevii 
și studenții, aflați în școala de acasă. 

Învățarea online poate fi definită ca o formă 
alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 
continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță.  

Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei zone 
pedagogice: învățarea online de calitate, predarea online și proiectarea instruirii online. Ceea ce știm din 
aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a instruirii. 
Învățării de tip online i se atribuie nouă dimensiuni: 

• modalitatea (integral online, mixtă – peste 50% online, mixtă – 25–50% online, comunicare online 
faţă-în-faţă); 

• ritmul (ritm autoreglat – intrare / ieşire liberă, ritm impus de clasă, ritm impus de clasă cu o 
componentă de autoreglare); 

• strategii didactice (expozitive, practice, explorative, colaborative etc.); 
• rolul online al profesorului (instruire online activă, prezenţă redusă online, niciun rol); 
• rolul online al elevului (ascultă sau citeşte, rezolvă probleme sau răspunde la întrebări, explorează 

simulări sau resurse, colaborează cu ceilalți colegi); 
• tipul de sincronizare (sincronă, cu participare simultană, în direct, a elevilor la activităţile de 

învăţare şi asincronă, cu sarcini de lucru distribuite online, rezolvate de elevi în ritmul propriu); 
• rolul evaluărilor online (să determine gradul în care elevul este pregătit pentru un nou conţinut, să 

ofere informaţii despre sprijinul de care are nevoie elevul, instruire adaptată, să îi ofere informaţii 
elevului/profesorului despre nivelul de învăţare, input pentru note / calificative, să identifice elevii cu risc 
de eşec şcolar); 

• sursa de feed-back (automată, oferit de profesor, oferit de colegi, feed-back întârziat) 
• tipul de interacțiune (elev – conţinut, profesor – elev şi elev – elev).  
Date fiind aceste variabile multiple, precum și diversitatea contextelor în care poate fi utilizată 

învățarea online, pentru a fi de calitate, trebuie să se respecte, ca și în cazul învățării față în față, o serie de 
cerințe psihopedagogice importante. 

În primul rând instruirea în mediul online pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, 
trebuie să se regăsească sub forma învăţării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă). Prezența 
fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește 
rezultatele învățării.  

În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă timp de planificare, pregătire și dezvoltare 
pentru o lecție, situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și 
într-un timp redus. Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de 
parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare.  

Apoi, trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine 
vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare. 

Văzută de mulți elevi, dascăli, dar mai ales părinți în aceste zile, drept un panaceu pentru situația de 
criză cu care se confruntă întreaga lume, învățarea online are avantaje incontestabile, dar și dezavantaje. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din următoarele aspecte: 
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 activitățile online pot fi accesate oricând si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot 
accesa în ritm individual.  

 timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil.  
 fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de 

învățare sau încetini.  
 învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără 

a fi prezenți în același loc sau timp.  
 elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare 

emoțională redusă.  
Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiti tind să fie mai activi, inhibiția fiind mult 

diminuată, interacțiunea realizându-se și fără distractori din afară. Acest tip de învățare, în condiții 
pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină proactiv, să fie un 
căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de link-uri externe, 
scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, liste bibliografice, link-uri către 
resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente de tip audio si video în clasa virtuală, sarcini 
individuale.  

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că: 
 sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp 

dacă se permanentizează acest mod de abordare a învățării.  
 acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece 

conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora 
nu este facilitată de profesor. 

Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o anume pregătire în 
proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile informaționale.  

Astfel, pentru profesori, instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de vedere 
tehnic, deoarece utilizarea acestui mediu presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din punct 
de vedere al disponibilităţii, având în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. 
Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea 
online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile 
legate de mărimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate, un număr mare de elevi 
făcând imposibilă interacțiunea de calitate.  

Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește, ajungând în 
cele din urmă la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și 
prompt. Pentru elevi, sincronul este de obicei cel mai potrivit, adulţii necesitând mai multă flexibilitate, se 
optează pentru variante asincron, alternate cu sesiuni sincrone opționale. Un alt dezavantaj este faptul că 
participarea şi angajamentul faţă de învăţarea în mediul on line tind să se dilueze în timp, studiile precizând 
că, cursurile de tip MOOC înregistrează rate ridicate de abandon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie selectivă: 
1. Yuval Noah Harari, 21 de lectii pentru secolul XXI, Ed. Polirom, 2018 
2. Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de e-Learning. Litera 

Internaţional, 2007  
3. Bocoş M. Instruire interactivă. Iaşi: Polirom, 2013 
4. Istrate O. Efecte şi rezultate ale utilizării TIC în educaţie, 2010 
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EDUCATIE FARA FRONTIERE!: ŞCOALA ALFEL! ŞCOALA DE ACASA 

 
PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: SUDRIGIAN ILEANA MARCELA 

GPN.NR.4. HÂRSEŞTI 
 
 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 
cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 
(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis.  

 Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 
activităților de acasă. La grădinița, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției 
educatoarei, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și 
evoluției sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul 
preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de 
care ținem cont, nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar 
contactul fizic cu educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

 Educatorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează 
informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența 
online, pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele educaționale pe termen mediu și scurt. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

 Prezint mai jos opiniile, în care sunt incluse răspunsurile a elevi din clasele a V-a până la a XII-a, 
atât din mediul urban cât și din cel rural. Elevii au avut într-un chestionar aplicat după închiderea școlilor, 
o cerință formulată astefel: „Prezintă-ne viziunea ta despre metodele de predare și evaluare pe care ar trebui 
să le punem în practică în perioada suspendării cursurilor”. Iată câteva dintre răspunsurile lor: 

 „Cred ca trebuie în primul rand educati profesorii în utilizarea platformelor care pot fi utilizate în 
acest scop, implementarea unei oarecare discipline, un sentiment de obligație de a participa pentru elevi. 
Dar în același timp, sunt de părere ca orele online ar trebui ținute strict la materiile importante, deoarece 
nici măcar un sistem de trecere de absente nu ar putea convinge un elev sa se ridice din pat pentru o ora ce 
lui i se pare absolut irelevanta si nefolositoare (nu dau exemple, cred ca este clar la ce mă refer) google 
classroom pe care profesorul sa posteze lecții si teme pe baza acestora + o conferință o data sau de doua ori 
pe saptamana(în funcție de materie) pentru ca profesorul să poată răspunde întrebărilor elevilor cu privire 
la materialele postate” 

 „Din punctul meu de vedere, sistemul virtual este bun, insa, elevii ar trebui motivati (prin sancțiuni/ 
recompense/ jocuri/ discuții virtuale) să participe la aceste cursuri, pentru a tine pasul cu materia, sau pentru 
a încerca acest sistem inovator. De asemenea, as putea sugera, ca aceste cursuri să fie desfășurate în mod 
interactiv astfel (pornind de la premisa ca acest sistem virtual doar recapituleaza si sistematizeaza 
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cunoștințele precedente acestei perioade): prin jocuri educative online (alături de profesori) folosind diferite 
platforme sau aplicații; prin conferințe ce stau la baza unor vizionari ale unor documentare educative. De 
asemenea, același lucru se poate aplica si în parcurgerea materiei noi. Sper ca aceste sugestii sa fie de folos.” 

 ”La materiile importate a profilului sa se facă ședințe audio și video între elevi și profesori sau 
profesorul sa facă videoclipuri în care sa explice materia ca mai apoi sa le trimită într-un grup pentru a fi 
puse întrebări.” 

 „Metoda din momentul actual e buna dar ar trebui ca profesorii să aibă un program cand sa dea teme 
când sa primeasca, sa fie o pagina pentru toate cursurile si să se asigure ca orele online să nu fie la distanțe 
medii de timp una fata de alta pentru a nu ocupa o zi întreaga” 

 Într-adevăr, scoala de acasă reprezintă un prag pentru majoritatea profesorilor, părinţilor şi elevilor, 
un prag care propune întâlnirea dintre tehnologie şi învăţare şi care este un fel de check-in asupra gradului 
în care mediul de acasă avea și coordonate educative sau tehnologia era folosită ore întregi fără sens, strict 
ca divertisment. 

 Învățarea de acasă e la fel de importantă atât timp cât ea e organică, relațională, inspirațională, 
informală. 

 A aduce școala în casă a fost un experiment bun și revelator. Dar dacă acest lucru a creat și mai multe 
vinovății și presiuni pe părinți, e mare păcat!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
 https://www.educatieprivata.ro 
 https://www.didactic.ro  
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 ȘCOALA DE ACASA – COMPLETAREA EDUCAȚIEI TRADIȚIONALE 

 
PROF. ȘUNEA ANCUȚA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGA”, BAIA MARE 
 
Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce mai greu să avem un 

management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de volumul impresionant de 
informaţie, un sistem online/digital de predare al acestuia devine pentru noi din ce în ce mai atractiv, mai 
ales pentru cei mici. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 
incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument 
de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe 
pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele 
tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 
apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi copiilor o pregătire diversificată în viitor. Apariția calculatorului ca 
sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv, pătrunderea hardware-ului 
și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație. Se pot remarca, astfel, 
valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare, necesitatea accesului la 
informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în ce mai 
des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul 
acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

Situaţia actuală impune ţărilor, imense provocări pentru a fi în măsură să ofere o învăţare continuă 
pentru toţi în mod echitabil. Provocator a fost și este însă și pentru profesori, mulți dintre ei încercând și 
reușind să mute orele în online astfel încât să continue școala chiar și de acasă. În scurt timp au fost 
popularizate tot felul de soluții virtuale care să ajute profesorii și elevii să intre în legătură: platformele 
Google Classroom, Digitaliada, Zoom sau Kinderpedia sunt doar câteva dintre ele. 

În perioada în care grădinițele sunt închise din cauza pandemiei de COVID-19, părinții sunt cei care 
stau acasă cu copiiii permanent și se preocupă nu numai de supravegherea lor, dar și de impactul pe care 
această periodă îl are sub raportul dezvoltării lor emoționale, sociale și cognitive. 

Trebuie încurajată consolidarea relației părinților cu educatoarea de la grupa copilului, care în această 
perioadă va pune la dispoziție în funcție de resurse și posibilități un plan de lucru pentru a continua învățarea 
acasă. În continuarea învățării acasă rolul adultului din familie este esențial. Chiar și copiii preșcolari, în 
condiții precum cele pe care le trăim, le putem propune activități adecvate folosind diferite dispozitive. Din 
nou intervine adultul, care are un rol important în menținerea atenției copilului, asistarea lui pentru a folosi 
tehnologia, dar și pentru a continua activitățile propuse de educatoare.  

Avantajele platformelor online 
Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre 

mulțumirea părinților: 
• Rapoartele părinților: urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea activităților, 

preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 
• Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de 

antrenare a Inteligenței Emoționale, și nu numai! 
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http://www.scoalaintuitext.ro/
http://www.scoalaintuitext.ro/blog/tag/inteligenta-emotionala/


• Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă 
asupra materiei repetate sau activităților intreprinse. 

• Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul 
computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. 

  
• Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul își poate da seama ce greșește sau 

ce a realizat corect! Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi 
sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

Pentru o bună desfășurare a activităților în spațiul online trebuie să existe câteva reguli: 
1. Atât părinții, cât și copiii sunt încurajați să nu întârzie la conectarea anunțată. 
2. Microfonul se pornește atunci când copilul are ceva de spus și apoi se închide. 
3. Atunci când copilul a încheiat comunicarea este învățat să spună „gata!”. 
4. Copiii trebuie anunțați cât durează activitatea și care este scopul ei. 
5. Ca să-și mențină interesul copiii trebuie să facă ceva concret: să-și prezinte jucăria sau o 

construcție. 
Expunerea la ecrane a preșcolarilor trebuie limitată, iar în completare se va realiza:  
- lucrul cu cartea sau alte materiale trimise de educatoare 
- jocul cu materiale din natură 
- realizarea de obiecte din materiale reciclabile 
- participarea la activități casnice 
- gimnastica de dimineață se poate face împreună 
- copiilor le place să danseze, iar muzica poate fi acompaniată de eșarfe, pampoane, panglici etc. 
În loc de concluzie: „Școala este acolo unde se întâlnesc mințile și sufletele noastre!”  
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„SCOALA ALTFEL” ONLINE 

 
AUTOR– PROF. ÎNV. PREȘC. SUPURAN GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 
SATU MARE 

 
POIECT DE DERULARE A PROGRAMULUI EDUCATIONAL NATIONAL AL M.E.C.. 
Perioada: 25.05-29.05.2020 
GRUPA MIJLOCIE INVENTAR DE ACTIVITĂŢI 

D
at

a 
/ z

iu
a Tema zilei Activi

tati 
Forma de realizare/link Nr. 

copii 
participanți 

Feedba
ck 

Lu
ni

 2
5 

   

Ziua Vizitelor la... Muzeul 
Antipa 
București  

http://www.muzeusm.ro/wp-
content/uploads/turvirtual/Cast
elul%20Karolyi%20Carei/tur.h
tml 
tur virtual cu discuții și impresii 
la finalul zilei în grup 

21 -desene, 
impresii, film 

Grădina 
Botanică 
Jibou 

https://www.facebook.com/szat
mari.paulmarian/media_set?set
=a.3137356426326745&type=
3 
tur virtual cu discuții și impresii 
la finalul zilei în grup 

19 - desene, 
poze, 
impresii 

Castelul 
Karolyi 
Carei 

http://www.muzeusm.ro/wp-
content/uploads/turvirtual/Cast
elul%20Karolyi%20Carei/tur.h
tml 
tur virtual cu discuții și impresii 
la finalul zilei în grup 

23 -desene, 
construcții 
lego/cuburi 
cutii 

Muzeul 
Etnografic 
Maramureș 

https://www.etnografie-
maramures.ro/expozitii/tururi-
virtuale/ 
tur virtual cu discuții și impresii 
la finalul zilei în grup 

18 -poze, 
impresii 

Muzeul 
Județean 
Satu Mare  

http://www.muzeusm.ro/wp-
content/uploads/turvirtual/Muz
eul%20Satu%20Mare%20-
%20Sediul%20Central/tur.html 
tur virtual cu discuții și impresii 
la finalul zilei în grup 

19 -poze, 
impresii 
 

  

 

1323

http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Castelul%20Karolyi%20Carei/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Castelul%20Karolyi%20Carei/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Castelul%20Karolyi%20Carei/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Castelul%20Karolyi%20Carei/tur.html
https://www.facebook.com/szatmari.paulmarian/media_set?set=a.3137356426326745&type=3
https://www.facebook.com/szatmari.paulmarian/media_set?set=a.3137356426326745&type=3
https://www.facebook.com/szatmari.paulmarian/media_set?set=a.3137356426326745&type=3
https://www.facebook.com/szatmari.paulmarian/media_set?set=a.3137356426326745&type=3
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Castelul%20Karolyi%20Carei/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Castelul%20Karolyi%20Carei/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Castelul%20Karolyi%20Carei/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Castelul%20Karolyi%20Carei/tur.html
https://www.etnografie-maramures.ro/expozitii/tururi-virtuale/
https://www.etnografie-maramures.ro/expozitii/tururi-virtuale/
https://www.etnografie-maramures.ro/expozitii/tururi-virtuale/
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Muzeul%20Satu%20Mare%20-%20Sediul%20Central/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Muzeul%20Satu%20Mare%20-%20Sediul%20Central/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Muzeul%20Satu%20Mare%20-%20Sediul%20Central/tur.html
http://www.muzeusm.ro/wp-content/uploads/turvirtual/Muzeul%20Satu%20Mare%20-%20Sediul%20Central/tur.html


M
ar

ți 
26

.0
5 

Ziua  
Masterchef 

Mic 
dejun/Prânz
/Cină  

Activitate practica realizată 
acasă cu sau fără sprijin 
https://www.youtube.com/watc
h?v=_Ln7zxwyjLs 

25 -poze, 
film, 
impresii 

Deserturi Activitate practica realizată 
acasă cu sau fără sprijin 
https://www.youtube.com/watc
h?v=uKrH4A2IhFE 

25 -poze, 
film, 
impresii 

Specialități 
în familie 

Activitate practica realizată 
acasă cu sau fără sprijin 
https://www.youtube.com/watc
h?v=rPxetkdRzUY 

25 -poze, 
film, 
impresii 

M
ie

rc
ur

i 2
7.

05
 

Ziua artei (desen, 
pictură, poză, 
spectacole, film, 
teatru) 

Spectacole Mr. Nicu/Ella Bella/Gașca zurli 
cu discuții și impresii la finalul 
zilei în grup 
https://www.facebook.com/mis
ternicu/ 
https://www.facebook.com/Ell
aBellaMihaela/ 
https://www.facebook.com/gas
cazurli/ 

25 poze, 
desene 
film 

Teatru Teatrul Țăndărică 
https://www.facebook.com/teat
rultandarica/ cu discuții și 
impresii la finalul zilei în grup 

19 - desene, 
poze, 
impresii 

Circ https://www.cirquedusoleil.co
m/cirqueconnect cu discuții și 
impresii la finalul zilei în grup 

25 - desene, 
poze, 
impresii 

Artă Tablou desen/pictură/lut cu 
tema Familia mea/camera 
mea/jucăria mea preferată 
Film / poză cu familia realizat 
de copii 

25 - desene, 
poze, 
impresii 

Jo
i 2

8.
05

 

Ziua sportivă 
(dans, gimnastică, 
sport, activități de 
mișcare) 

Dans 
 

Zumba pentru copii  
https://www.youtube.com/watc
h?v=ymigWt5TOV8 
https://www.youtube.com/watc
h?v=v_U7ERmMGzU 

25 - poze, 
film,  
impresii 

Sport - îmi fac un traseu sportiv 
aplicativ acasă cu materiale 
aflate la îndemână 

25 - desene, 
poze, 
impresii 

V
in

er
i 2

9.
05

 Ziua  
Orașului 

Plimbare Cu role/trotineta/bicicleta prin 
cartier/oraș/ împrejurimi pe 
distanța permisă legal de 1 km. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ZiGdKgMJhwQ 

 -poze, 
desene 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZiGdKgMJhwQ


https://www.youtube.com/watc
h?v=CiS6Hll5kEM&t=43s 

Despre 
orașul meu 

Ce văd de la 
fereastra/balconul/poarta mea – 
realizare de film/colaj poze cu 
orașul/cartierul meu 

25 - desene, 
poze, 
impresii 

Din multitudinea de activități sugerate la o categorie copil și-a ales ceea ce dorește el și poate să facă. 
Sprijinul major a fost binențeles din partea familiei fără de care nu s-ar fi putut realiza. Din activitățile 
propuse copiii au completat pe parcurs cu altele, entuziasmul a crescut, implicarea deasemenea și rezultatele 
au fost pe măsură. Încântarea celor mici a fost maximă dar și a părinților care ne-au mulțumit pentru idei și 
coloborare! 

Fiecare zi se încheia cu comunicarea pe grupurile de watsup a ceea ce și-a ales fiecare să desfășoare, 
cum au desfășurat, rezultatul și ce i-a impresionat la acea activitate. Comunicarea s-a realizat zilnic fie 
individual, grupuri mai mici iar la finalul săptămânii cu grupul mare întreg pe zoom. 

 
Autor profesor învățământ preșcolar SUPURAN GABRIELA IOANA Grădinița P.P. Nr. 9 

Satu Mare 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE.  

 
ȘURLEA ALINA 

 
LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” CONSTANȚA 
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ- CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
 
 Termenul de învățare electronică sau formare online definește procesele predare/învățare la distanță 

bazată pe tehnologii digitale. 
 Resursa tehnologică pentru învățarea online este tocmai internetul, iar principalele tehnologii pe care 

internetul le pune la dispoziție pentru predarea online sunt - platforme de sistem de gestionare a învățării, 
software utilizator și aplicații pentru sistemele mobile. 

 Tehnologia avansată și gama de opțiuni disponibile pe piața la momentul actual este extrem de mare. 
Acestea variază de la cele mai avansate și populare platforme care se integrează deja o ofertă de cursuri, 
până la instrumente și aplicații care pot fi utilizate pentru comunicare și colaborare între elevi/studenți și 
profesori. 

 Învățarea multimedia, formarea bazată pe computer, instruirea asistată de computer, educația virtuală 
sunt termeni folosiți în mod obișnuit pentru a identifica aceeași metodă de predare. Un fenomen care se 
dezvoltă foarte repede este cel al învățării mobile - bazat pe tablete și telefoane inteligente - care răspunde 
nevoilor de mobilitate și acțiune în timp real tipic lumii actuale a muncii, în conformitate cu dinamica care 
va fi explorată ulterior. 

 Pregătirea online afectează toate nivelurile de învățământ, de la școală la cursuri de pregătire 
specializată. În plus, apariția învățării pe tot parcursul vieții - adică formarea ca un proces care însoțește 
întreaga viață de muncă - a crescut rapid cererea și a implicat secțiuni mari ale populației, oferind spațiu 
unei game noi de furnizori de conținut specializate (companii, consultanți, centre de cercetare și organisme 
publice), care au aderat la școli și universități.  

 Conceptul de învățare electronică a luat un sens mai larg și nu se mai referă doar la „calea” de 
formare, ci, în general, la sistemul complex de management al cunoștințelor, procesele de 
comunicare/interacțiune și mecanismele de dezvoltare de abilităti. Învățarea electronică este de fapt un 
proces care combină conținut, tehnologie și aspecte cognitive, acesta din urmă fiind strâns legat de 
metodologia de predare. 

 Pot fi lecții interactive cu diapozitive, videoclipuri, animații, grafică, iar elevul poate interacționa și 
primește feedback la timp, sau materiale didactice non-interactive, ce pot fi doar consultate.  

 În ce privește metodologia de predare, provocarea e-learning este de a proiecta o experiență de 
predare / învățare diferită, posibil mai eficientă și mai antrenantă; trebuie să redefinească unele concepte 
cheie din punct de vedere al metodei.  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Traducere după Monica Beltrametti (project leader), Xerox - Riccardo Lattanzi (project 

coordinator), New York University - Monica Coppi, Aspen Institute Italia - Paolo Vincenzo Genovese, 
Tianjin University - Pupa Gilbert, University of Wisconsin Madison - Rapporto „E-learning: la rivoluzione 
in corso e l’impatto sul sistema della formazione in Italia” – 2014. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

PROF. AURELIA SUSAN 
COLEGIUL NAȚIONAL ”IOSIF VULCAN”ORADEA 

 
Școala altfel! O perioadă mult așteptată de cei mici. De ce? Pentru că în perioada acestui program 

elevii au parte de vizite efectuate la muzee, la grădini botanice sau zoologice, excursii, ateliere de creație, 
vizionări de spectacole, activități de voluntariat, concursuri etc. Din păcate, anul acesta școala s-a mutat 
acasă, în online, datorită măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 
continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Astfel, școala de acasă, online, 
nu a înseamnat doar interacțiune cu noi, profesorii, comunicare online cu prietenii și colegii, ci a presupus 
și angajarea fermă a copiilor în activități casnice și de petrecere a timpului în familie, mai puțin dezvoltate 
până acum. Săptămâna dedicată programului ”Școala altfel” a urmărit folosirea timpul pentru dezvoltarea 
armonioasă a copiilor, acasă! 

Ingeniozitatea, perseverența, creativitatea, voința, alături de tehnologia modernă, au surprins și au 
dovedit că ”Școala altfel” poate avea aplicabilitate oricând, oriunde, în orice condiții, oriunde s-ar afla. Am 
încercat, deși acest program este dedicate activităților extrașcolare, să realizăm o continuitate cu mediul 
educațional creat în online, să realizăm o legătură strânsă cu elevii, încurajându-i să aibă un program zilnic, 
în familie, care să-i motiveze. Le-am oferit celor mici câteva alternative de petrecere a timpului liber și de 
relaționare cu cei din familie, care să le dezvolte anumite competențe și abilități, prin trăirea unor experiențe 
unice, practice, instructive. Am fost uimiți de modul în care s-a implicat familia în acest demers inițiat de 
profesori și desfășurat acasă, în locul în care copilul se simte cel mai bine. 

Fără să renunțe la instruirea zlnică, copiii au reușit să îmbine utilul cu plăcutul, rezultatele fiind 
neașteptate. Timp de cinci zile elevii clasei mele (a III-a) s-au plimbat prin cele mai vestite muzee din lume, 
prin cele mai mari grădini zoologice sau botanice, prin parcuri de distracții, au vizionat filme, au participat 
la concursuri online, au realizat filmulețe cu mesaje motivaționale, au practicat jocuri în familie, au preparat 
produse culinare, au realizat picture pe sticlă sau piatră etc. Ca profesor, pot afirma, cu bucurie, că aceste 
activități, chiar și de la distanță, diversificate, au avut un impact pozitiv asupra familiei. M-a uimit numărul 
mare de fotografii și filmulețe prin care copiii, alături de părinți, bunici, frați mai mici sau mai mari, ne-au 
familiarizat cu impresiile, trăirile, sentimentele și rezultatele activităților propuse. S-a dovedit, încă o dată, 
că familia și școala au rolul cel mai important în formarea și dezvoltarea armonioasă a celor mici, că limitele 
pot fi depășite prin legătura puternică dintre ele și prin iubirea față de copii. 

În această perioadă care impune măsuri cu caracter excepțional, prin suspendarea cursurilor și a 
tuturor activităților extrașcolare, timpul petrecut în familie a fost benefic pentru consolidarea unor relații 
firești, normale, pentru formarea unor abilități de viață, prin implicarea și responsabilizarea copiilor în 
diverse activități zilnice. La toate acestea a contribuit oportunitatea părinților de a putea lucra de acasă și 
astfel de a interacționa mai mult cu copiii. Au reușit să le pună în valoare pasiunile, să le dezvolte 
competențe și abilități neobservate până atunci, să le cultive interesul și curiozitatea pentru activitățile 
zilnice, să le ofere experiențe unice, practice, chiar dacă deplasările au fost limitate. Rolul părinților și al 
familiei în viața și educația copiilor este acum mai important decât oricând și va trebui să rămână obiectivul 
principal pentru dezvoltarea armonioasă a celor mici. 
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Programul ”Școala altfel” conceput pentru o perioadă de o săptămână s-a transformat în programul 
”Școala de acasă” deoarece s-a armonizat perfect cu perioada online de instruire și se pare că va continua 
ca un demers didactic ce presupune redimendionări de conținut și de strategie comunicațională. Deși cerem 
copiilor să nu petreacă mult timp în fața televizorului, calculatorului, telefonului, suntem nevoiți să venim 
în sprijinul părinților cu activități alternative creative, pe cât de simple, pe atât de utile, de conectare 
intrafamilială, cu activități care să dezvolte comportamente de tipul responsabilității personale, 
autodisciplinei, toleranței, solidarității, voluntariatului, autodisciplinei, cultivării emoțiilor pozitive, 
perseverenței și autodepășirii în proiecte personale, valorificării timpului liber petrecut împreună cu familia. 
Vom încerca, împreună cu familia, să desfășurăm activități care să evite monotonia, stările de repaus sau 
inerție, să susținem învățarea, chiar dacă restricțiile afectează posibilitățile de socializare și dialog în cadrul 
claselor. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
PROF. ȘUȘCU ANCA MARIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC D. HURMUZESCU, DEVA 
 
Copilul de azi nu mai este cel care a fost ieri, nu mai este încântat doar de cretă, tablă, creion, el vrea 

să afle noutăți, să descopere singur lucruri necunoscute. 
Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante online, elevii rezonează destul de greu cu vechile 

metode de învățare. Elevii învață mai ușor și cu mai multă plăcere folosind platformele online. Dar să ținem 
cont că nu toți elevii reușesc să țină pasul cu noua tehnologie. Cauzele sunt multiple: lipsa instruirii 
suficiente, imposibilitatea de a achiziționna un telefon, o tabletă sau un laptop, zonele defavorizate( aici mă 
refer la acele locuri unde nu există electricitate sau oamenii sunt foarte săraci). 

Deşi vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are beneficii: filmele de 
predare pot fi vizualizate ori de câte ori este nevoie, realizarea de proiecte și portofolii cu ajutorul diferitelor 
aplicații și inserarea de imagini pentru a le face mai atractive, învățarera se poate realiza în ritm propriu, 
elevii se pot testa pentru a vedea cât au asimilat dintr-un capitol sau un subiect. etc. Printre dezavantaje 
amintim: lipsa socializării între elevi în cadrul grupului, prea mulți utilizatori pot bloca platformele, 
descărcarea de programe este îngreunată de aparatura neperformantă, nu se respectă întotdeauna regulile 
de comunicare, costul pentru accesul pe anumite platforme. 

Trebuie să ne obișnuim cu ideea că, de acum înainte, școala va îmbina învățarea clasică și cea online. 
Dar pentru aceasta, atât cadrul didactic cât și elevii trebuie pregătiți în mod regulat. Cadrele didactice vor 
participa periodic la cursuri de perfecționare asigurate de către fiecare unitate școlară în parte, în așa fel ca 
să poată să-I ajute pe elevi, să le coordoneze activitatea didactică în mediul online. Elevii vor fi obișnuiți 
cu astfel de programe, cu preluarea și prelucrarea, dar și sistematizarea informațiilor. Ei vor avea 
posibilitatea de a-și forma un alt stil de învățare și astfel vor fi capabili să se pregătească pentru examene. 
În acest sens, cu timpul, se vor implementa acele măsuri necesare pregătirii examenelor în mediul online. 

Prin metoda de învățare online utilizată în ultima perioadă s-a realizat o menținere a legăturii cu elevii 
pentru a le oferi atât suport tehnic cât și emoţional, dar și o încercare de a consolida o parte din materia 
predată. Mai dificil este cu notarea elevilor. Nu toți elevii pot fi notați pentru activitatea online deoarece 
unii dintre aceștia nu au putut participa din diferite motive. Orele în mediul online sunt mai grele, necesită 
mai multă pregătire din partea cadrului didactic, găsirea de soluții de rezervă în cazul în care ceva nu 
funcționează. Sunt consilier educative al clasei a V-a. Aici sunt 19 elevi dintre care doar 12 lucrează online. 
Ceilalți nu au acces la tehnologie. Mai dificilă este munca cu elevii cu CES care întâmpină dificultăți de 
adaptare și de concentrare. Cu cei doi elevi cu CES am putut lua legătura doar telefonic, iar activitatea s-a 
desfășurat prin a purta discuții despre textele abordate la clasă. 

Mă conectez zilnic cu copiii prin aplicația ZOOM, dar temele îmi sunt trimise pe e-mail sau 
WhatsApp. Pregătesc lecția prin a selecta esențialul, apoi port discuții cu elevii pe tema abordată. Elevii 
îmi pun întrebări, dar eu trebuie să fiu atentă ca să nu se creeze haos atunci când fiecare dorește să intervină. 
Am descoperit că unii elevi sunt mai spontani, mai activi decât în clasă, mai implicați, iat alții, din contră 
sunt emotivi, retrași. 

Dar cu toate acestea, toți copiii promit că vor fi cuminți și spun că își vor viața înapoi. 
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GRADINITA DE ACASA- O PROVOCARE PENTRU  
CADRELE DIDACTICE, PARINTI SI PRESCOLARI  

 
PROF. DIANA ŞUŞTREAN  

GRĂDINIŢA P.P. RIKI-PRIKI REŞIŢA 
 
Activitatea online la nivel preșcolar a fost o provocare atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru 

părinţi şi copii. Educatoarele au încercat să adapteze activităţile la condiţiile grădiniţei de acasă, propunând 
activități care să îi țină cât mai puțin pe copii în fața ecranelor, dar care să îi stimuleze şi să îi antreneze. Nu 
s-au putut trimite fișe de lucru la nesfârșit, pentru că nu așa funcționează copilul de până la 6 ani. El învață 
jucându-se, experimentând, manipulând obiecte, dar în același timp se plictisește cumplit de repede. De 
aceea activitatea educatoarelor a avut o componentă pe care nu o întâlnim la celelalte nivele de învățământ: 
instruirea părinților. Aici, prezența părintelui a fost obligatorie, educatoarele căutând şi realizând în 
prealabil tutoriale pentru părinți, aceştia desfăşurând apoi activităţile propriu - zise cu copiii şi trimiţând 
feed-back-ul spre educatoare (poze, filmuleţe, desene etc). 

În prima parte a lunii mai 2020 a fost efectuat un sondaj în cadrul comunităţii SuperTeach ce a avut 
ca obiectiv evidențierea percepției părinților asupra școlii online, precum și descoperirea impactului pe care 
l-a avut starea de urgență asupra acestora. La întrebările sondajului Vocea SuperTeach@Părinți au răspuns 
3800 părinți din aproape toate județele țării, 73.3% dintre aceștia aflându-se în mediul urban. 

 ”Analiza pe niveluri de învățământ a relevat că cele mai mari dificultăți au fost întâmpinate de către 
părinții ai căror copii studiază la nivelul preșcolar și primar. Aceștia au fost nevoiți să se implice mai mult, 
comparativ cu celelalte categorii de părinți, în procesul de învățare al copiilor și în activitățile care să-i țină 
ocupați pe cei mici. Totodată, ei percep mai puternic deteriorarea relațiilor în interiorul familiei ca pe un 
potențial risc al acestei perioade”, spune Adina Nica, Consultant Cercetare și Strategie la compania de 
cercetare Open-I Research. 

Astfel, 53% dintre părinții ai căror copii învață la nivelul preșcolar și 58% dintre părinții ai căror copii 
învață la clasele primare afirmă că s-au implicat mai mult decât înainte în educația copiilor. Ajustarea 
programului în funcție de cel al copilului a ridicat dificultăți pentru 39% dintre părinții cu copii la 
nivelul preșcolar, comparativ cu media de 31%. Totodată, 41% dintre părinții cu copii la nivelul 
preșcolar și 35% dintre cei cu elevi la clasele primare consideră dificil să mențină copiii ocupați. În 
ceea ce privește raportarea copiilor la starea de urgență și școala online, 31% dintre părinți consideră că 
perioada de carantină a fost foarte grea pentru cei mici, cei mai afectați fiind copiii de grădiniță Cu toate 
acestea, părinții au observat și aspectele pozitive ale acestei perioade: copiii au avut ocazia de a învăța cum 
să se adapteze schimbărilor, iar timpul petrecut în familie a crescut considerabil, mai ales pentru părinții cu 
copii la nivelul preșcolar.  

Din cauza pandemiei de Covid 19, am desfăşurat online în cadrul grădiniţei de acasă şi activităţi 
specifice incluse în Programul Naţional “Şcoala Altfel”. În continuare, aş dori să prezint programul “Şcoala 
Altfel” pe care l-am conceput la nivelul grădiniţei în care activez şi care a cuprins activităţi diverse, de mare 
interes pentru preşcolari (ateliere de lectură, experimente, jocuri şi concursuri sportive în familie, activităţi 
gospodăreşti, confecţionare costume de carnaval).  
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 ŞCOALA DE ACASA, PARERI PRO SI CONTRA  

 

PROFESOR: ŞUŢA ELENA ANDA 

 LICEUL TEHNOLOGIC I. C. PETRESCU - STALPENI, ARGES 
 

 Învăţământul online a reprezentat în ultimul timp subiectul numărul 1 de discuţii, în ceea ce priveşte 

sistemul de educaţie din ţara noastra, pe de o parte elevii susţin că este mai bine, pe de altă parte tot ei 

afirmă că nu ar vrea ca acest tip de învăţământ să mai continue. 

 Unii studenți primesc prea multe sarcini pe care trebuie să le rezolve singuri, fără asistență din partea 

profesorilor. Foarte mulți studenți și elevi sunt cu psihicul la pământ din cauza izolării, cu mintea în altă 

parte în timpul cursurilor, nu reușesc să asimileze nimic. Nu există o pregătire a profesorilor și studenților 

pentru situațiile numeroase de acest gen. Este foarte greu de controlat dacă elevii respectă disciplina în 

timpul orelor online. Nu poți fi sigur că elevul e acolo și ascultă profesorul, pentru că mulți elevi opresc și 

camera și microfonul, ei își pot lăsa telefonul pe birou și își văd de treabă liniştiţi. Dacă în sistemul 

universitar vorbim, totuși, de persoane care deja au niște abilități și cel puțin niște studii și competențe 

certificate printr-o diplomă de bacalaureat, în ceea ce privește mediul preuniversitar, situația este mai 

complicată. Elevii încă nu au finalizat studiile obligatorii, deci minimul de cunoștințe pe care statul zice că 

trebuie să le ai este, momentan, insuficient. Ca un aspect pozitiv şcoala online a îmbunătăţit abilităţile 

digitale ale copiilor. 

 Din punctul de vedere al profesorilor, părerile sunt destul de divizate. Sunt cadre didactice care 

înțeleg rostul și utilitatea acestor activități, reușind să valorifice potențialul acestei forme de învățare, 

precum și profesori care consideră că nu este o formă veritabilă prin care pot să-și manifeste potențialul 

de educare a elevilor. Dincolo de aceste aspecte, o certitudine este faptul că nu am fost pregătiți pentru o 

astfel de abordare a învățării (existând prea puține formări ale cadrelor didactice în această direcție) și 

că este necesar un timp pentru ca toți factorii implicați în acest proces educativ să înțeleagă potențialul pe 

care îl are învățarea online. 

 Un lucru este cert, scoala online este posibila doar in anumite condiţii, având materialele necesare 

desfăşurării unei astfel de invatari, dispozitive electronice, posibilitatea de a avea internet, curent şi multe 

altele . În ţara noastră, unde sunt copii care nu au posibilităţi materiale decente, cum se pot descurca ei 

cu acest tip de învăţare ?  
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PRESC. SZAKACS DANIELA 

G.P.P. NR. 1 MARGHITA 
 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a obligat și România, ca multe alte state, să închidă școlile 

/ grădinițele, noi, profesorii, am fost provocați să ne adaptăm rapid și să continuăm învățarea, dincolo de 
școală / grădiniță, cu instrumente online accesibile tuturor.  

„Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 
redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin 
Cucoș, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. „Profesorii noștri sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față 
acestei provocări și să compenseze inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile 
prin creativitate didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim despre 
un compromis și o încercare de a face tot posibilul într-un context de educație atipic și incomod, 
mai ales pentru clasele mici.” Prima săptămână de educaţie online a fost obositoare, în primul rând, din 
punct de vedere emoţional, pentru că, în contextul izolării, a apărut acest nou mod de a interacţiona cu 
copiii. Începând cu a doua săptămână am intrat într-un ritm, ne-am dat seama că este importantă menţinerea 
unei relaţii cu ei. N-am mai pus accent pe noi conţinuturi, ci doar am încercat să le consolidăm pe cele 
existente. Am vrut ca întâlnirea să fie cât mai caldă, deschisă, creativă şi copiii să nu se simtă presaţi. Copiii 
au avut nevoie de mult sprijin, în această perioadă, iar noi – cadrele didactice și părinții – am avut nevoie, 
de ajutorul specialiștilor și al guvernanților pentru a compensa educația «convențională» și pentru a face 
educație intelectuală, socială, emoțională în ipostaze și condiții cu totul noi, în care a trebuit să colaborăm 
și să învățăm noi înșine.”  

Activitatea online prezintă ca orice altă activitate avantaje, dar și dezavantaje. 
Avantaje: 
Educația de acasă a implicat anumite libertăți: copiii și-au putut alege activitățile pe care să le 

desfășoare, cât timp au vrut și mai ales, când au vrut.  
O altă libertate a fost cea fizică. Atât copiii, cât și părinții, nu au mai fost constrânși de programul 

grădiniței și au putut petrece mai mult timp împreună. Un alt avantaj a fost trezitul. Deoarece la majoritatea 
copiilor nu le place să se trezească de dimineață, grădinița de acasă le-a permis să doarmă relaxat.  

Activitatea online a mai avut și avantajul legat de noutatea acestei realităţi, fiind o experienţă inedită, 
cu un farmec ataşat, care a creat și oportunitatea de a realiza activități deosebite în această perioadă. Am 
reuşit să călătorim virtual, împreună, să facem vizite la muzee, la diferite grădini zoologice sau botanice, 
am vizionat diverse filmulețe educative, povești sau alte activități care ne-au creat noi conexiuni 
emoţionale. 

Nu numai că cei mici au avut parte de o experiență nouă de învățare, dar această activitate online a 
îmbunătățit atât calitatea vieții de familie, cât și relaţia de colaborare cu familia copiilor preșcolari, reușind, 
cu multă determinare, să facem progrese împreună. 

Dezavantaje 
In ceea ce privește activitatea online, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, de timp sau de 

emoții.  
Pentru cadrele didactice a fost destul de complicat să realizeze activități online cu copiii, mai ales cu 

cei preșcolari, deoarece majoritatea părinților nu avut timp suficient, fiind plecați la serviciu, copiii 
rămânând în grija bunicilor. 
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În cazul familiilor cu mai mulți copii, a fost obositor și totodată extenuant să realizeze activități online 
și teme cu copiii, mai ales dacă au existat în familie și elevi. 

Un alt dezavantaj a fost cel al socializării. Experiențele prin care trec preșcolarii, respectiv elevii 
atunci cînd stau împreună la grădiniță / școală, îi formează ca indivizi și îi apropie. 

Copiii timizi devin mai sociabili, mai curajoși, mai încrezători în propriile forțe. 
Alte dezavantaje - dificultăți, în a realiza activități didactice la distanță, au fost: lipsa instrumentelor 

pentru gestionarea grupei / clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care 
trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare 
suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți copiii, lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-
învățare-evaluare, lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și 
resurselor digitale . În concluzie, se poate afirma că, pentru succesul abordării lecțiilor la distanță a fost 
nevoie de strategii eficiente, însă, un factor esențial în tot acest proces l-a avut motivația.  

Este vorba despre motivația cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare 
semnificative, autentice, dar și de motivația copiilor pentru învățare și nu în ultimul rând, motivația 
părinților pentru colaborare.  
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TURISMUL VIRTUAL – O ALTA FORMA DE CUNOASTERE 

 
 SZEDLAK SIMONA 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,AUREL VLAICU’’ ARAD 
 
Noutatea perioadei pe care întreaga umanitate o traversează constă în a ne desfăşura activităţile în 

condiţii de distanţare fizică, în a ne continua viaţa şi studiul de acasă, pe o anumită perioadă de timp, 
folosind resursele pe care le avem la îndemână.  

În cele ce urmează, vă ofer un exemplu de bună practică, desfăşurat online, la disciplina geografie, 
clasa a X-a, unitatea de învăţare Geografie economică, tema, Turismul. 

Geografia este o ştiinţă integratoare iar geografia turismului este o ramură de studiu interdisciplinară, 
care pune accent pe interacţiunile dintre om şi natura, geografie şi alte discipline de studiu (istorie, biologie, 
literatură, informatică, limbi străine, religie, economie, educaţie fizică şi sport, arte, etc.). Învăţarea are loc 
oricând, oriunde, de aceea putem realiza o serie de activităţi de învăţare la distanţă, folosind instrumente 
oferite de mediul virtual: instrumente Google ( classroom, slides/prezentări, jamboard, docs/documente, 
etc.), Padlet (https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com/padlet.html#), grupuri de Facebook, WhatsApp, etc. 

Pentru a comunica online cu elevii clasei a X-a, am utilizat grupul de whatsApp al clasei, aplicaţia 
Zoom şi platforma TEAMS. Prin intermediul unei prezentări Power Point, pe Zoom, elevii au aflat 
informaţii despre resursele turistice (potenţialul turistic mondial, natural şi antropic), formele de turism cât 
şi despre marile zone turistice ale Terrei. Li s-a prezentat, de asemenea, schema lecţiei, care ulterior a fost 
postată pe grupul de whatsApp al clasei dar si pe platforma TEAMS. Împărţiţi în echipe de câte doi, elevii 
clasei au avut posibilitatea de a-si alege diferite sarcini de lucru: vânătoare de comori turistice locale, trasee 
turistice tematice, vizite virtuale ale muzelor. 

1. Vânătoare de comori turistice locale: elevii au primit ca sarcină, identificarea unor obiective 
,,comori” turistice locale, care se remarcă prin specificul lor: elemente naturale (Parcul Natural Lunca 
Mureşului), monumente arhitectonice (Palatul Administrativ din Arad, Palatul Băncii Naţionale din Arad, 
Palatul Cenad din Arad, Palatul Administraţiei Financiare din Arad, Palatul Bohuş, etc.), culturale ( Palatul 
Cultural din Arad), religioase ( Mănăstirea Maria Radna, Biserica din lemn din Corbeşti, Biserica din lemn 
din Roşia Noua, etc.) s.a. Pentru identificarea comorilor s-au dat diferite indicii: coordonate geografice, 
ghicitori, o scurtă descriere. În urma identificării ,,comorilor”, elevii au fost invitaţi să argumenteze 
valoarea turistică, culturală, religioasă a acestor obiective, din punctul lor de vedere. Prezentarea sarcinilor 
de lucru s-a realizat pe Zoom iar postarea argumentelor elevilor s-a realizat pe platforma TEAMS. 

2. Trasee turistice tematice: împărţiţi în echipe de câte doi, elevii au lucrat la realizarea unor astfel de 
trasee. Proiectele, realizate în Power Point, Google slides/prezentări, au fost postate pe platforma TEAMS. 
Pentru realizarea acestor proiecte, elevii au primit ca sursă de documentare site-urile:  

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Monumente_istorice_din_judetul_Arad;  
 https://www.infotour.ro/ghid-turistic/italia/obiective-turistice/  
https://www.infotour.ro/ghid-turistic/italia/venetia/obiective-turistice/ 
https://www.infotour.ro/ghid-turistic/franta/paris/obiective-turistice/ 
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/ 
https://www.infotour.ro/ghid-turistic/austria/obiective-turistice/ 
https://www.infotour.ro/ghid-turistic/grecia/obiective-turistice/ 
https://www.infotour.ro/ghid-turistic/norvegia/obiective-turistice/ 
https://www.infotour.ro/ghid-turistic/suedia/obiective-turistice/ 
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3. Vizite virtuale ale muzeelor: elevii au fost invitaţi să viziteze o serie de muzee, obiective turistice 
ce pot fi vizitate virtual. În urma vizitelor, elevii au fost rugaţi să povestească, descrie pe scurt ceea ce au 
văzut, sub forma unui comentariu pe platforma TEAMS. Link-uri pentru vizite virtuale: 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html?fbclid=IwAR1qfLSeO4o-
LAF3NBHbS_DJrsjXf71UG7GMe_hTOyw9pYKD6aDPJIwUp9A 

https://www.virtualiteach.com/post/2017/08/20/10-amazing-virtual-museum-
tours?fbclid=IwAR0weTMnEa59EShuLR_pf3gEcyiZI0iPVAxyLJQUF7v6g3Ma6nSpgmZOVbE 

 În concluzie, în perioada pe care o traversăm, turismul virtual, din spaţiul confortabil al propriei 
locuinţe, poate reprezenta o alternativă, de asemenea cu numeroase beneficii: 

 are menirea de a ne familiariza cu locurile pe care intenţionăm să le vizităm sau despre care dorim 
sa aflăm cât mai multe lucruri; 

 ca urmare a utilizării unor tururi virtuale, pentru a ne familiariza cu o anumită destinaţie, fascinaţia 
utilizatorului pentru acele locuri poate creşte ameţitor; 

 chiar dacă realitatea virtuală poate să ofere doar o parte din experienţa vizitării reale a unei 
destinaţii, informarea anterioară realizarii unei deplasări fizice poate schimba perspectiva asupra locurilor 
şi mediilor geografice pe care le vom vizita. 

Activităţile turistice presupun, în general, o serie de beneficii: ne menţin în formă, ne ajută să ne 
perfecţionăm educaţia, să ne dezvoltăm cultura, să vedem la faţa locului lucruri despre care am citit, am 
învăţat, am auzit sau am văzut la televizor. Educaţia turistică ne învaţă cum să ne comportăm în timpul 
voiajului, cum să contribuim la reuşita unui program turistic, cum să gândim pozitiv. Turismul este cel mai 
mare producător de amintiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
 Farcaş Aurelia Genoveva, Lesenciuc Mihaela, Geografia de acasă, Iaşi, 2020 
 http://www.loveforlife.ch/clasaVirtuala.php 
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EDUCAȚIA ON LINE, COLACUL DE SALVARE IN VREME DE CRIZA 

 
 SZELECZKI HAJNALKA 

 GRADINITA CU P.P. PITICOT, CEHU SILVANIEI, SALAJ 
 
Secolul 21 ne-a adus multe schimbări, atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Fiecare om 

trăiește unic aceste schimbări, pe unii îi ajută, îi dezvoltă, pe alții îi descurajează, poate chiar îi sperie. În 
orice caz, schimbările survenite în ultimele luni, au surprins omenirea, și, evident nu în mod plăcut. 

Distanțarea fizică, crearea barierelor între oameni, nevoia respectării a anumitor reguli, toate au lăsat 
și mai lasă urme în viața noastră. Mulți au învățat să fie mai răbdători, mai empatici, mai grijulii, mai 
iubitori, dar impactul nu este doar roz, sigur are săi influențe negative. 

Zona virtuală a devenit primară în comunicare, contact între oameni, și pentru mulți, locul unde îsi 
pot continua munca. Pe lângă acestea, și copiii sunt nevoiti să-și continue activitățile școlare, deoarece viața 
nu se oprește odată cu pandemia. Educația on line a crescut în aceste luni mai mult decât s-ar fi așteptat 
cineva vreodată. Pâna acum această formă de educație era o alternativă necesară în situații dificile sau 
speciale, poate o completare modernă a educației tradiționale. În ultimele luni, însă, educația on line a 
devenit sursa principală în relaționare profesor-elev. Nu cred că în viața noastră obișnuită, cineva opta 
exclusiv pentru predarea on line, totuși situația nouă cu care ne-am confruntat, ne-a forțat s-o utilizăm, fiind 
singura noastră soluție, pentru a menține legătura cu școlarii. 

Cât de benefic a fost pentru copii și cât de solicitant pentru profesori/ învățători, asta doar în viitor 
vom ști, părerea actuală, a tuturor se bazează pe experiențele trăite recent, impactul, însă, va fi pe viitor. Un 
singur lucru m-a convins pe mine, personal, acest mod de predare: în mediul școlar poate fi folositor, însă, 
la grădiniță, nu-l consider prea benefic.  

Argumentele pot fi și pro- și contra-, dar experiența mea personală înclină balanța spre contra. Trebuie 
să menționez că în mediul preșcolar educația on line se bazează în cea mai mare parte pe prezența, ajutorul 
și susținerea părinților, ceea ce în foarte multe cazuri a devenit imposibil, fiindcă mulți s-au întors la servici, 
fiind disponibili doar dupămasa sau seara. Acest moment al zilei nu e tocmai potrivită nici pentru copii, 
nici pentru părinți de a realiza activități educative. Tocmai din acest motiv colaborarea între părinți, implicit 
copil, și educatoare e greu de susținut.  

Tot în acest context apare o altă problemă, întâlnirile realizate pe diverse aplicații ( Meet, Zoom etc.), 
ce din nou, se bazează 90% pe prezența părinților alături de copii și pare greu de realizat, dacă luăm în 
considerare caracteristicile de vârstă a copiilor preșcolari, comportamentul lor acasă, care diferă mult de 
cel de la grădiniță, unii copii sunt prea agitați, alții prea rușinoși, retrași, și nu în ultimul rând limitele lor 
de răbdare și atenție.  

Ca educatoare, am fost nevoită să fiu în contact permanent cu preșcolarii din grupă, deși la început 
mai reținută, ca orice om, care face conoștință cu ceva nemaiîntâlnit, dar cunoscând din ce în ce mai multe 
posibilități de creare și editare de materiale, am prins curaj.  

Urmărind atent feedbackul primit de la părinți și copii am optat pentru câteva aplicații și programe 
de editare pentru a realiza materialele neceare educației la distanță. Incercam să pun accentul pe activități 
interactive, bazate pe mișcare, activități practic-gospodărești, sau creative și recreative. Încercam, pe cât 
posibil să evit statul copiilor pe mijloacele digitale, timp îndelungat, dar acesta era imposibil de evitat total, 
fiindcă atât materialele propuse cât și unele activități necesitau folosirea telefonului sau al tabletei. Pentru 
consolidarea unor abilități, mai ales pentru domeniul științe sau educarea limbajului, am optat pentru unele 
aplicații de creare jocuri educative, cum ar fi Wordwall, unde am personalizat jocul cu elemente din 
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conținutul temei săptămânale sau zilnice. Pentru recreere am ales să editez pe baza unor imagini, în tandem 
cu tema săptămânii, puzzleuri cu diferite niveluri de dificultate.  

Poveștile zilnice erau distribuite de pe You-tube dar de mai multe ori am ales saă citesc eu o poveste, 
însotita de imagini tip diafilm, ceea ce le-a bucurat enorm pe copii, auzind vocea educatoarei, de care le 
este dor.  

Înregistrările video, de asemenea au un efect pozitiv, copiii simțeau o apropiere personală, alinând 
dorul lor de grădinița, educatoare, chiar și de colegi. Reacția lor a fost cea mai frumoasă recompensă pentru 
efortul depus. În aceste videouri se pot prezenta unele activități practice, matematice, cu materiale găsite 
prin casă, chiar și activități psicho-motorice.  

Copiii, firește, cu ajutorul părinților (celor care sunt disponibili și dispuși pentru colaborare), tot pe 
grup și-au prezentat lucrările realizate, prin fotografii sau prin mici înregistrări. Gupul părinților de pe 
messanger e locul desfășurării tuturor activităților, deși dimensiunea redusă a înregistrărilor sau filmulețelor 
editate mi-au îngreunat puțin treaba, fiind nevoită să realizez mai multe filulețe scurte. 

În ceea ce privește întâlnirile directe on line, nu pot să spun că mă încântă. Având grupa mare, am 
încercat să realizez o astfel de întâlnire, cu mari speranțe și emoții pentru revederea micilor mei preșcolari, 
însă s-a dovedit a fi mai mult un eșec stângaci. Motivele sunt simple și logice: în prima fază, foarte greu 
ne-am organizat cu părinții, până să convenim la o oră în care să fim împreună. Majoritatea părinților 
lucrează, lăsând copiii în grija bunicilor sau vecinilor, chiar și la orele după-amiezii sau serii, foarte greu 
au reușit părinții să-și rupă timp din treburile gospodărești (mulți stau la casă sau în satul apropiat), să 
petreacă jumătate de oră live alături de educatoare, ceilalți copii și părinți. Mulți au fost sfioși, retrași, chiar 
refuzând să vorbească, evident, surprinși de situația nouă. Alt aspect ce ne-a deranjat, era haosul creat de 
dorința fiecărui copil de a se manifesta, vorbeau deodată, deși încercam să controlăm situația, totuși, vârsta 
lor încă nu prea permite să-și controleze conștient gesturile, vorbele. 

În concluzie, aș putea spune, că educația on line, grădinița de acasă poate fi de mare folos în vremurile 
de criză, cum ar fi cea trăită din păcate în ultimele luni, poate fi colacul de salvare în situațiile în care nu 
este permisă întâlnirea față în față. Din păcate, însă, la vârsta preșcolară, unde copiii sunt încă la vârsta 
descoperirilor, a dezvoltării prin contact direct cu obiecte, fenomene, mi se pare o variantă de educație puțin 
forțată și fără randament. Ca să fie cu succes această formă de predare, e nevoie de implicarea maximă a 
părinților, dar asta ar însemnă părinți, care stau acasă, n-au loc de muncă, ceea ce nu dorim pentru nimeni.  

Pe de altă parte, dezvoltarea socio-emoțională pare a fi în mare parte compromisă de această situație, 
copiii nu au contact direct cu colegii de la grupă, gărdiniță, stau mult timp fără prieteni, colegi de joacă. Mi 
se pare trist, și sper, pentru acești făpturi minunate, că nu va avea urmări grave. Un lucru e clar, că va fi 
foarte greu reînceperea activității educative pentru noi toți, cadre didcatice, copii și părinți.  
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂRII ON-LINE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR SPINEANU ANA-MARIA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” TG JIU 
 
Luna martie a acestui an a adus o provocare nouă pentru toată lumea. Pandemia produsă de noul 

coronavirus COVID-19 (SARS- Cov-2) a luat prin surprindere aproape toate domeniile de activitate. Nu 
au fost ferite nici organizațiile școlare, fie ele universitare sau preuniversitare. Managerii acestora s-au trezit 
în fața unei realități cu totul nouă, fără precedent și fără un model probat și bun de urmat în astfel de situații. 
Toată lumea a trebuit să se adapteze urgent, să găsească soluții optime și eficiente de continuare a activității 
fără discope grave și iremediabile. Faptul că nimeni nu știa durata acestui „blocaj” a determinat căutarea 
unor soluții rapide, dar și eficiente. Managerii au fost puși în situații inedite care cereau soluții inedite. 
Reticența la schimbare și la adaptarea la noua epocă a digitalizării a trebuit să fie rapid înlăturată. Managerii 
organizațiilor școlare trebuiau să organizeze totul altfel: online!  

Liderii educației au trebuit să adopte o abordare proactivă pentru a contribui la atenuarea impactului 
pandemiei și pentru a preveni pierderea învățării în perioada de distanțare socială necesară. Principala 
preocupare a fost organizarea activității unității de învățământ, a modului de continuare a muncii 
angajaților: în regim de telemuncă (pentru cadrele didactice, didactice auxiliare) și clasic, cu program redus 
și decalat (pentru personalul nedidactic). De asemenea, au trebuit găsite platforme educaționale online, 
gratuite, la care să aibă acces toate cadrele didactice și toți elevii, astfel încât procesul instructiv-educativ 
să nu fie foarte grav afectat. Managerii au participat la webinarii care prezentau diferite platforme ce 
permiteau continuarea învățării astfel încât să poată să aleagă una accesibilă și care se preta cel mai bine 
mediului în care era situată organizația lor școlară.  

Principala provocare a fost să reușească să implice cât mai mulți factori pentru a putea desfășura totul 
conform noilor situații: asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice și a elevilor la tehnologie și internet, 
dezinfecția spațiilor educative în vederea reluării cursurilor, achiziționarea de materiale igienico-sanitare și 
de prevenție, etc.Profesorii au trecut și ei, în acest nou context, prin situații noi la care au trebuit să se 
adapteze rapid și să le facă față. 

Au învățat că se poate preda și în alte condiții decât față în față, profesorul la tablă și elevul în bancă. 
Fiecare cadru didactic a învățat să conceapă materiale didactice online, să prezinte altfel conținutul astfel 
încât să atragă și să obțină feed-back imediat. Marea provocare a fost pentru profesor alegerea unei 
platforme de învățare online agreată și de ceilalți colegi, dar și de elevi și părinți. A fost depus un efort 
deosebit pentru ca toată lumea să înțeleagă importanța continuării învățării de acasă, a temelor și a 
programului zilnic, fără a suprasolicita sau, dimpotrivă, subsolicita potențialul elevilor. 

Profesorul, mai ales cel de la grădiniță, ciclul primar și chiar gimnaziu, a trebuit să comunice și să 
colaboreze mult mai strâns cu familiile copiilor pentru buna organizare a activității. Unii profesori au trebuit 
să se implice activ în crearea conturilor copiilor pe platformele de învățare online alese de școală: Zoom, 
Google Classrom, Meet, Kinderpedia, Livresq, etc. 

Pregătirea lecțiilor desfășurate online ocupă la fel de mult ca și varianta clasică, dacă nu chiar mai 
mult. Materialele trebuie selecționate cu grijă, încărcate pe platformă de unde să fie lucrate cu elevii. Este 
greu pentru un profesor să capteze atenția tuturor atunci când nu-i are pe elevi în clasă, ci în fața unui ecran, 
fiecare în mediul său familial. Factorii perturbatori sunt din cei mai variați și diversi: semnal slab la internet, 
device-uri depășite, care merg greoi, mai mulți membrii ai familiei care trebuie să folosească în același timp 
platformele gratuite, membrii ai familiei care deranjează elevul în timpul lecției, părinți dezinteresați de 
activitățile online ale copiilor.  

Profesorul, în noul context, trebuie să fie un bun tehnician, informatician, pedagog, consilier, mentor, 
psiholog. Câte puțin din fiecare pentru a putea să obțină rezultate cât mai bune la clasă. El trebuie să 
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întocmească rapoarte, planuri, să găsească metode noi de evaluare a gradului de înțelegere și aprofundare 
a materiei. 

Rolul profesorului în acest context se schimbă, ajutând elevii să identifice singuri răspunsurile și să 
descopere informațiile necesare, în spaţiul exterior şcolii. Profesorul încredinţează sarcina adecvată 
spaţiului pe care elevul îl va parcurge de la școală spre casă ori invers, și în oricare altele se va afla. Sarcina 
de rezolvat spre înţelegerea fenomenului, a principiului, a regulii de învăţat dobândește sens și utilitate, 
timpul de rezolvare nu depinde de legătura cu un loc anume, iar profesorul nu este exclus dintre persoanele 
de dincolo de școală. El devine omniprezent. Intervenţiile vor fi la cererea elevului, cu scopul de a orienta, 
de a ghida, în momentul în care acesta apreciază că este necesar, sau din iniţiativa profesorului când 
rezultatele primite de la elevi impun. Profesorului îi revine sarcina să ofere elevului criterii de identificare 
a informației, de selecție și analiză, să-l orienteze pe parcursul activității. 

Evoluția fără precedent a tehnologiei și inserarea resurselor ei în toate sectoarele de activitate ale 
societății reprezintă realitatea lumii de astăzi. Sarcina asumată de profesori trebuie să fie analiza formelor 
de utilizare a noilor tehnologii informaționale și de comunicare de către și pentru generațiile actuale de 
elevi – numiți nativi digitali de literatura de specialitate. 
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PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA MARKETINGULUI ÎN MEDIUL ON LINE 

 

PROF. STAFIE AMALIA LUCIANA 

COLEGIUL ”VASILE LOVINESCU”, FALTICENI, 

 JUD. SUCEAVA, ROMANIA 
 

„Nu transmiterea de cunoştinţe este obiectivul ci aducerea… în situaţia de a putea aprecia situaţii 

economice, de a elabora soluţii creative pentru probleme şi de a pune în practică aceste soluţii” 

(Sven Ripsa) 

 

 Didactica predării marketingului ca disciplină economică constituie baza teoretică a metodicii care 

studiază şi orientează practica desfăşurării predării şi învăţării acestora. Iată de ce am considerat oportună 

analiza unor aspecte metodice şi în special a celor care ţin de predarea – învăţarea marketingului în mediul 

on line. 

 Pentru a face din învăţarea marketingului o experienţă luminoasă, profesorul trebuie să utilizeze o 

varietate de metode şi strategii. Alegerea şi utilizarea de către profesor a metodelor potrivite pot uşura 

învăţarea şi motiva elevul. 

 Metoda este calea eficienta de organizare şi dirijare a învăţării în scopul atingerii unui obiectiv. 

Metoda include procedee ( tehnici mai limitate de acţiune). Ansamblul metodelor de predare şi învăţare in 

mediul on line formează metodologia activităţii didactice on line.  

 Datorita pandemiei provocate de noul coronavirus Covid-19 ne-am adaptat metodele la noul context 

de învățare prin utilizarea mijloacelor educaționale digitale și de comunicare, modalitate unică de a continua 

procesul de învățare a marketingului in această perioadă. Nu este ușor pentru nimeni dintre cei implicați, 

dar e un moment care ne poate determina să progresăm!  

 Pentru a realiza o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă competențe digitale. 

Acesta poate sa apeleze la predarea sincron si predarea asincron (fără a depinde de stabilitatea conexiunii 

la internet sau de numărul dispozitivelor din familie sau accesul la acestea). 

 Dacă se optează pentru învățarea sincron, profesorul trebuie să apeleze la un instrument de discuție 

video, simplu de pus în practică, prin care acesta poate transmite către elevi materialele didactice, îi poate 

testa în direct, iar aceștia vor putea la rândul lor să trimită materiale. Pentru a transmite lecțiile la distanță, 

în direct, se pot folosi aplicații precum Meet, Zoom, Whats App, Skype, Teams, etc. 

 Învățarea asincronă a marketingului este flexibilă și are multiple beneficii dintre care amintesc: 

elevii parcurg materialele în ritm individual, fără a mai fi nevoie să stea de dimineață până seara în fața 

unui calculator, programul fiind mult mai flexibil. Slaba conexiune la internet nu mai reprezintă o problemă 
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pentru învățarea asincronă, deoarece pregătirea și parcurgerea materialelor poate fi realizată atunci când 

există conexiune la internet, elevii care au acces ocazional la internet pot accesa materialele ulterior. Toate 

materialele pot fi încărcate pe platformă și rămân în contul elevului și al profesorului putând fi utilizate și 

în anii școlari următori. 

 Învățarea asincronă a marketingului permite elevilor și profesorilor să interacționeze într-o 

comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. 

 O metodă de predare inovatoare utilizata la disciplina marketing, în această perioada în comunitatea 

on line, a fost firma de exercițiu. Instruirea on line în acest tip de firmă oferă elevului competenţe 

profesionale "Să ştie ce să facă şi cum să facă" utilizând calculatorul si prelucrând informații. 

Competenţele care pot fi dezvoltate şi perfecţionate în urma activităţii desfăşurate on line în firma de 

exerciţiu oferă posibilitatea elevilor ca la finalul activităţii să organizeze și să desfășoare activități în regim 

de telemuncă în cadrul unei unităţi economice, să fundamenteze diverse strategii de marketing și să 

elaboreze oferta de produse şi servicii; 

Firma de exerciţiu a menținut viu interesul elevilor pentru domeniul economic și a dezvoltat 

competențe cheie pentru viitoarele activități referitoare la comunicare on line în limba maternă, abilitățile 

digitale, competențele antreprenoriale, interculturalitate și învățare pe tot parcursul vieții. 
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ÎNVAȚAMANTUL IN ON-LINE – PROVOCAREA ZILEI DE AZI! 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. STAN ANCA IOANA 

GRĂDINIȚA P.P. POIENIȚA, CLUJ-NAPOCA 
 

Provocările sunt o constantă în viața noastră, totul depinde de modul în care ne raportăm la ele. 

Suntem într-o perpetuă transfornare si cu fiecare zi ce trece peste noi, devenim o variantă mai bună a 

ceea ce suntem ca finite umane, mai ales în cazul în care suntem mereu în competitive cu noi înșine. Vocația 

de cadru didactic nu se moștenește și nici nu se dobândește, te naști cu ea, iar atunci când îți pui întraga 

energie în cultivarea acesteia, rezultatul este extrem de vizibil în micile personalități în devenire. 

Preșcolaritatea se spune că e perioada magică a copilăriei noastre, iar atunci când ai un ghid a cărui 

dăruire de sine pentru munca de dascăl se împletește cu cunoștințele și dorința de perfecționare continuă, 

rezultatul este garantat. Astfel în contextul actual, apariția pandemiei de SARSCoV2 ne-a determinat pe 

fiecare să ne confruntăm cu o provocare- învățământul în on-line. 

În acest context am dat dovadă de o mare adaptabilitate, am acceptat provocarea de a urma cursuri 

on-line pentru a învăța predarea în virtual și pentru a face materia mai atractivă, mai accesibilă, trezindu-le 

totodată copiilor interesul pentru învățare. 

 Provocările au fost și sunt în ambele sensuri, atât pentru formatorii implicați în formarea noastră ca 

profesori în on-line, cât si pentru cursanți în aplicarea a ceea ce au învățat coroborat cu un interes crescut 

pentru a descoperi noi metode și mijloace în acest tip de predare. Astfel, am învățat să lucrăm pe diferite 

platforme Wordwall, Prezi, Bookcreator, Google Slides, Word Cloud, Jigsaw Puzzle, Google Classroom, 

Mozaik Education, etc să accesăm diferite siteuri, să creăm lecții sau activități cum pană astăzi nu credeam 

că le vom face. 

Consider că interesul pentru învățare și formare în predarea On-line m-a determinat să acumulez noi 

cunostințe cu aplicabilitate atât în această perioadă cât și după ce mă voi întoarce la catedră. Resursele pe 

care le-am descoperit acum sunt extrem de utile atât in învațarea on-line cît și în învățarea față în față și 

sunt convinsă că vor fi extrem de atarctive pentru copii, asigurându-mi succesul în actul de predare-

învățare-evaluare. La vremuri noi, metode noi! 
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ȘCOALA ONLINE- ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. STAN GABRIELA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 PETROȘANI 
 
 Aș începe lucrarea spunând că niciodată nu m-am gândit că voi fi nevoită să le împărtășesc elevilor 

mei cunoștințele de acasă, să le predau online. Credeam că aceste lucruri se pot face doar față în față, însă... 
am învățat că există alternativa online. Deși aveam grupul de whatsapp la clasele unde predau, școala online 
este altfel!  

 Peste noapte, viața noastră, a tuturor a fost dată peste cap. Am fost cu toții puși în situația de a învăța. 
Am făcut cursuri online, am învățat să folosim platforme educaționale, am învățat să dăm share ecranului, 
să programăm întâlniri zoom, am învățat să fim altfel, atât noi cât și elevii noștri. 

 A fost o provocare mare, nu doar din punct de vedere educațional, cât mai ales din punct de vedere 
emoțional. Am descoperit că avem abilități la care nu ne-am gândit. Personal folosesc platforma zoom. 
Această platformă corespunde cerințelor, aș spune că și elevii o folosesc cu ușurință, chiar își stabilesc 
singuri întâlniri online. 

 Peste noapte această platformă a devenit felul nostru de a fi, de a comunica, a devenit ceva altfel. 
Comunicarea online prezintă avantaje și dezavantaje, dar dacă mă gândesc mai bine, același lucru se 
întâmplă și la predarea față în față. 

 Un mare avantaj îl reprezintă faptul că poți avea o privire de ansamblu a întregii ,,claseʺ. 
Comunicarea se realizează în plan ,,orizontalʺ, videoconferința permite participarea unui număr mare de 
persoane, lecțiile sunt interactive. 

 Acestă platformă a fost în principal creată pentru companii, dar odată cu apariția pandemiei a devenit 
una din opțiunile de comunicare. 

 Un mare dezavataj al învățământului online îl reprezintă faptul că nu există control asupra clasei. 
Pentru a nu se crea microfonie, toți elevii au microfoanele închise. Ei pot face orice activități în acest timp, 
contactul fiind doar vizual.  

 Este foarte importantă colaborarea dintre profesori, realizarea unui orar online. De curând a fost 
eliminată limita de 40 de minute. Platforma facilitează schimbul de informații, de teme, fișe, totul în timp 
real. Elevii mei sunt fascinați de școala de acasă deoarece pot participa la lecții din vârful patului, pot sta 
în pijama, pot închide camera. 

 Mărturisesc că mie îmi lipsește conexiunea directă cu elevii mei, de la clasă. Îmi place mai mult la 
școala de la școală! 

 Școala online înseamnă un pas înainte spre progresul învățământului românesc, dar pentru acesta e 
necesară tehnologia, iar metodele și mijloacele trebuie să facă liantul între ele. Din nefericire, nu toți elevii 
au acces la internet sau nu au un telefon performant, o tabletă, un laptop. Cu acești elevi cum facem? Ei 
chiar nu pot participa la lecții online. Îi dăm la o parte? Aici apar adevăratele probleme, inechitatea.  

 Mie îmi e dor de elevii mei, de școala mea, de clasa mea. Îmi e dor de tot ce înseamnă să comunici 
față în față, îmi e dor de copiii care au ceva de întrebat în timpul orei, de cei care alergă în pauze, îmi e dor 
de cei care întârzie la ore, mi-e dor de o viață normală. 

 Lecțiile online își au locul lor, dar niciodată nu vor putea locul celor din clasă.  
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DESPRE ȘCOALA DE ACASA –STUDIU DE CERCETARE 

 

STAN NICOLETA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA LUCIENI, DAMBOVIȚA 
 

 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, multe state, printre care și România, au fost nevoite să 

închidă școlile pe o perioadă lungă de timp, unde cadrele didactice au răspuns provocării de a se adapta 

rapid și de a transmite un mesaj important elevilor: învățarea va continua în programul ”Școala de 

acasă”unde veți progresa și veți lucra cu ajutorul părinților.  

 La nivelul clasei pe care o conduc, clasa I, am utilizat diverse platforme educaționale-

Classroom, Edmodo, aplicații online(Hangouts, WhatsApp, kidiboot, ChatterPix), diverse 

resurse educaționale deschise, manuale digitale. Consider că școala online presupune resurse de timp 

suplimentare pregătirii procesului educațional. 

 Interacționând cu elevii prin intermediul acestor aplicații, am urmărit să le dezvolt abilități digitale, 

să le stimulez gândirea critică și creativitatea. Astfel, elevii au conversat atât între ei, cât și cu doamna 

învățătoare, împărtășind experiențe trăite în programul”Școala de acasă”, schimbând idei, sentimente, 

comunicând în timp real, îmbunătățindu-se comunicarea verbală. 

 Pe tot parcursul întâlnirilor online, elevii au dovedit curiozitate investigatoare, originalitate şi 

independenţă în gândire şi acţiune, imaginaţie, fantezie, perseverenţă. 

 Relația dintre copii-părinți-învățător s-a intensificat prin implicarea și susținera familiei în programul 

”Școala de acasă”. 

Feedback-ul primit de la elevii și părinții acestora privind activitatea online este unul pozitiv, atât 

elevii cât și părinții au fost încântați că au continuat activitatea de la școală. 
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SCOALA ONLINE VS INVATAMANTUL TRADITIONAL 

 
 STANCIU CARMEN-ALEXANDRA 

 
 Până acum câteva luni, am trăit cu toții în liniște, doar cu grijile si rutinele zilnice. Majoritatea dintre 

noi nu ar fi crezut că pacea noastră va fi spulberată de pandemie. Cu toate acestea, ne-am găsit, de pe-o zip 
e alta, în mijlocul unei crize mondiale. Mulți dintre noi nu știau cum să reacționeze: fie ne-am păstrat 
calmul, fie am devenit anxioși. Cred că anxietatea a fost principalul efect în această perioadă. Cred că 
virusul în sine nu a fost responsabil de aceste frici, ci modificările care au apărut odata cu izolarea. Nu mai 
aveam libertatea de a merge în parc, de a călători sau doar de a ne întâlni cu prietenii si colegii. Am început 
să lucrăm de acasă, deci, copiii noștri au început școala online. Pentru o săptămână, totul a fost destul de 
lejer: in calitate de cadru didactic am tinut legatura cu prescolarii prin intermediul grupului de Whatsapp, 
unde postam zilnic activitati si jocuri ce puteau fi desfasurate acasa. Ca mama de doi copii prescolari, m-
am bucurat ca pot petrece mai mult timp cu copiii mei si sa desfasor cu ei activitati la alegere ori propuse 
de catre educatoarele lor. Dupa ceva vreme haosul a izbucnit. Au fost create platforme educationale, 
planificari zilnice ale activitatilor care s-au mutat in online. A trebuit sa alegem cu grija si mare atentie 
activitati care sa dezvolte si competentele prescolarilor, dar care sa poata fi desfasurate online, de acasa, 
acolo unde parintii ori bunicii sa suplineasca educatoarea. A fost momentul în care, parca, uraganul ne-a 
invadat. Mi-am dat seama că nu este atât de simplu. Ce a complicat lucrurile? Lipsa de rutină, de activitățile 
cu care eram obișnuiți cu toții. Dupa aproximativ o saptamana de confuzie, am reusit cu totii: educatoare, 
parinti si copii sa ne organizam si sa ne reluam activitatea, de data aceasta fara a fi fata-n fata, ci online. 
Activitatile erau postate la inceputul fiecarei saptamani pe platforma educationala Kinderpedia, iar zilnic 
erau postate si pe grupul de Whatsapp al clasei. Parintii ori bunicii descarcau materialele suport si realizau 
activitatile cu copiii conform instructiunilor si indicatiilor transmise. La finalul fiecarei zile produsele 
muncii prescolarilor erau impartasite pe grup. Suporturile de curs, materialele didactice au fost adaptate 
astfel incat sa fie accesibile atat copiilor, cat si parintilor, tinand cont de resursele pe care le aveau la 
indemana. A fost o perioadă grea și totuși am reusit. Cadre didactice, copii și părinți, toți suntem eroi. Am 
reusit sa asiguram dreptul fundamental la educatie, sa mentinem o legatura stransa si sa comunicam 
permanent. Am reusit sa facem fata unei provocari, caci exact asta a fost initial invatamantul online: o 
provocare. Gândindu-mă la aceste trei luni, pot evidenția avantajele și dezavantajele școlii/gradinitei online 
față de modalitatea tradițională. 

Avantajele școlii online față de invatamantul traditional: 
• Copiii au posibilitatea să învețe în confortul propriei case; 
• Flexibilitatea timpului poate ajuta invatarea; 
• Elevii recuperează timpul lor personal, pe care l-ar fi pierdut în drum spre școală/gradinita; 
• Cazurile de aglomerare din clase/gradinite/școli scad; 
• Abilitățile/competentele digitale se dezvolta; 
• Prescolarii/scolarii invață să comunice într-un mod nou; 
• Se educa răbdarea și capacitatea de adaptare la situații noi; 
• Participarea la activitatile online poate fi de 100%; 
• Elevii/prescolarii sunt mai relaxați, lucreaza in ritmul propriu; 
• Învățarea este personalizată, centrata pe elev; 
• Platformele online pot fi utilizate oricând, oriunde; 
• Există o mare varietate de programe, materiale, soft-uri care pot fi utilizate cu succes, în funcție de 

specificul continuturilor care urmează să fie predate/consolidate/verificate;  

 

1346



• Testarea limitelor si iesirea in afara zonei de confort duce la dezvoltare si progress. 
Dezavantajele școlii online față de invatamantul traditional: 
• Interacțiunea socială lipsește; 
• Poate apărea anxietatea; 
• Nu mai este urmată rutina, ceea ce poate crea haos; 
• Pot apărea probleme cu gestionarea timpului; 
• Unii scolari/prescolari nu mai sunt interesați, motivati să studieze daca nu sunt fata in fata cu cadrul 

didactic si in mediul scolar; 
• Nu toti prescolarii/scolarii au echipament tehnologic adecvat si conexiune la internet; 
• Nu toate cadrele didactice au pregătirea necesară pentru școala online; 
• Poate scadea calitatea actului didactic; 
• Metodele folosite de cadrele didactice nu mai sunt atât de variate; 
• Explicațiile oferite de cadrele didactice sunt mai clare în invatamantul tradițional decât in online; 
• Există posibilitatea ca elevii/copiii să fie încărcați cu prea multe teme/activitati; 
• În majoritatea cazurilor, părinții ori bunicii trebuie să înlocuiască cadrele didactice, mai ales la 

prescolari si scolarii mici, care nu dovedesc autonomie in invatare. 
 Credința mea, atat ca părinte cat si in calitate de cadru didactic, este că școala online nu poate exista 

independent de cea tradițională. În cel mai fericit caz, ar trebui, cumva, să le combinăm pe cele două, pentru 
ca fiecare poate veni in completarea celeilalte, poate aduce un plus de calitate in asigurarea dreptului la 
educatie si desfasurarea actului didactic. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE - EDIȚIA 2020 

ȘCOALA ALTFEL / ȘCOALA DE ACASA 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165 

SECTOR 4, BUCUREȘTI 
 
 Școala de acasă reprezintă o provocare atât pentru profesori, cât și pentru elevi și părinții acestora.  
 Cu toții am fost nevoiți să ne adaptăm acestei schimbări neplanificate. Fiecare s-a străduit să facă 

față noilor situații, căutând soluția potrivită pentru a continua activitățile didactice în mediul online. 
 La nivelul învățământului primar, școala online înseamnă sprijin permanent din partea părinților 

deoarece copiii au vârste de pana în 10-11 ani, iar aceesul lor la platforme, retele sociale și grupuri este 
limitat.  

 Împreună cu colegii mei am regândit situațiile de învățare și am pus accent pe calitate, pe progress 
școlar, interacțiunea și implicarea elevilor. Pentru a susține activitățile de învățare la distanță am folosit 
aplicații simple pentru comunicare cu clasa: Whatsapp – pentru discuții și recomandări individuale, 
Facebook - pentru comunicarea permanentă cu părinții copiilor( teme), Platforma educațională – Google 
Classroom- pentru materiale, teme și aplicația pentru videoconferință – Meet. Astfel am folosit o predare 
mixtă, am predat atât sincron, cât și asincron.  

 Am reușit să realizez activitățile didactice la distanță redimensionând conținuturile și am adaptat 
situațiile și strategiile de învățare la învățarea online.  

 Subliniez aici câteva dificultăți întâlnite în realizarea activităților online: lipsa instrumentelor pentru 
gestionarea clasei, lipsa unei evaluări reale, lipsa conexiunii la internet, lipsa unui computer suficient de 
performant, lipsa cunoștințelor de folosire a platformelor educaționale.  

 Cel mai greu a fost faptul că o parte din activitatea didactică nu se poate face online sau la distanță, 
iar acest lucru conduce către o învățare netemeinică. Comunicarea față în față, relaționarea umană, sprijinul 
personalizat oferit fiecărui copil, explicațiile pentru întelegerea anumitor concepte, verificarea ritmului 
învățării sunt lucruri care nu pot fi realizate în activitățile online.  

 În cele ce urmează voi prezenta câteva din activitățile mele online. 
1. Am transformat spațiul de acasă într-o sală de clasă. ( goală, ce-i drept) 
Prima activitate de predare online a fost atunci când copiii mei de clasa a II-a au aflat despre 

FRACȚII. Am aflat împreună ce este o fracție prin activități practice, concrete. Fiecare a avut pregătit un 
pătrat din hârtie colorată- astfel descoperind jumătatea și sfertul. La final am gustat din mărul împărțit în 
părți egale ( fiecare cât a putut- un sfert sau o jumătate).  
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2. Am pătruns în lumea magică a poveștilor – Povestea „ Sarea în bucate”. Am citit împreună, am 
realizat un plan de idei al poveștii, copiii au avut de confecționat personajele din materiale refolosibile, iar 
cu ajutorul acestora am realizat jocuri de rol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Am învățat despre capacitatea vaselor și unitatea de măsură pentru aceasta realizănd un 

experiment.   
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ne-am jucat și relaxat folosind câteva jocuri pe Aplicația Wordwall.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Chiar dacă a fost o perioadă grea, cu multe provocări, consider că toate aceste lucruri ne ajută să ne 

depășim limitele, să ne adaptăm mai ușor imprevizibilului și să fim mai buni în ceea ce facem.  
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PROVOCĂRI ÎN ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR STANCIU MARIA – NICOLETA  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PIATRA - NEAMȚ 
 
În contextul actual, când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională, 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea mijloacelor digitale în educație, prin 
dezvoltarea de competențe digitale care vor oferi beneficiarilor educației o pregătire diversificată în viitor. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică.  

Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în 
procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul 
interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că 
gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării 
calculatorului în proiecte educaționale, prezentări multimedia, conținut predat. 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performanța în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri educaționale, să parcurgă etapele 
necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, 
scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În activitatea desfășurată, profesorii 
folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru.  

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou.  

Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil 
profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, 
fiind mai mult decât constructiv. 

Acest aspect a putut fi observat foarte bine în perioada „școlii de acasă”.  
A fost prilejul pentru a explora noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – învățare – 

evaluare) a fost înlocuită cu altfel de mijloace, pentru unii mai atractive, pentru alții poate mai greu de 
accesat. În acest răstimp am găsit foarte multe videoclipuri cu lecții predate diferit, care m-au ajutat să 
privesc subiectele predate la școală și dintr-o altă perspectivă. Partea bună sau abordarea care ar trebui să 
existe și care ar putea să asigure un maxim impact este utilizarea a cât mai multe instrumente, oferind, 
astfel, șansa fiecărui elev să învețe în ritm propriu.  

Concret, în această perioadă m-am documentat, am învățat din tutoriale, am urmat cursuri on-line și 
am folosit instrumente ca Google Classroom, Google Form, https://www.mykoolio.com, tutoriale de pe 
www.youtube.com, teste on-line de pe www.didactic.ro, www.invatasingur.ro, https://wordwall.net, 
www.mentimeter.com, https://learningapps.org pe care și alți profesori pot să le adapteze ușor și să le 
utilizeze, fiind totodată oferite gratuit. 
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Materiale folosite:  
• fișe de lucru;  
• exerciții din auxiliarele pe care elevii le dețin;  
• materiale/ tutoriale video; 
• teste online cu autoevaluare;  
• cântece (link-uri de pe youtube); 
• jocuri; 
• fişe de evaluare concepută cu ajutorul Formularelor Google.  
Modul de comunicare:  
• pe grupul de WhatsApp al clasei; 
• prin intermediul platformei educaţionale G Suite for Education 
• mesaje individuale 
Modalitatea de feed-back din partea elevilor:  
• fotografii cu teme rezolvate trimise; 
• trimiterea temelor prin intermediul platformei educaţionale G Suite for Education 
La final de an școlar pot spune că învățarea a continuat dincolo de școală. Cu instrumente online 

accesibile tuturor și multă determinare, am făcut progrese împreună și, mai mult decât oricând, am 
încurajat elevii să învețe și să lucreze independent. 

Indiferent de cât de bine am reușit să facem aceasta la distanță, cea mai mare provocare rămâne 
conectarea socio-emoțională cu elevii, oferirea unui răspuns la nevoia de a se simți parte dintr-un colectiv, 
crucială pentru sănătatea lor mentală și păstrarea motivației pentru școală.  
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. MARIA STANCIU 

G. P. P. OSTROVENI 1 RM. VALCEA 
 
 Școala de acasă și învățământul on-line, o provocare pentru noi ȋn situația de criză din primăvara 

anului 2020, datorită pandemiei Covid 19, a arǎtat o serie de probleme existente în ȋnvǎțǎmȃnt și cu 
precǎdere ȋn societate. Ne-a demonstrate tuturor cǎ, ȋn acest context, este necesarǎ o schimbare radicală a 
sistemului educațional, trebuie sǎ depunem mai mult effort pentru a pregǎti copiii să devină mai conștienți, 
mai flexibili și mai bine pregătiți pentru orice situație de crizǎ. Schimbarea trebuie să includă, implicarea 
mai largă a părinților, a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi și a cadrelor didactice, în 
educația tinerei generații. 

 Copiii ar trebui să fie învățați să învețe, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior 
să devină achiziții importante pentru progresul societății, astfel devenind parteneri ai dascălilor, Sistemul 
educațional tradițional ar trebui resetat radical, el fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin 
pe cel afectiv și psihomotor. Este necesar să fie valorificate posibilitățile copilului, utilizate mai eficient 
resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților instituțiilor din comunitate și mijloacelor 
mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ on-line, fiind o oportunitate pentru 
situații speciale sau imprevizibile. 

 Dacă ne raportăm la eficiența învățării on-line, pot susține cu fermitate cǎ activitatea preșcolarilor a 
fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare pentru 
preșcolarii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, majoritatea părinților au primit pozitiv 
sarcinile transmise de noi cu referire la organizarea timpului și a activităților, unele sfaturi pentru o 
comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. 

 Deosebit de importantă s-a dovedit a fi modalitatea ȋn care a fost organizată comunicarea constantă 
între părinte și educator. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: 
prin video, filmulețe educative cu activități interactive, cântece, simulări, ateliere de lucru, aplicații etc., 
care au fost trimise părinților pentru copil sau prin video conferințe în grupuri mici. Însă, mai important 
decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu 
preșcolarul. 

 Mulți educatori și părinți au înțeles că ȋn aceastǎ perioadǎ de izolare contează cel mai mult starea 
emoțională a copiilor. Permanent am îndrumat părinții că este important de organizat programul copiilor 
astfel ȋncȃt, să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul demotivării față de 
activitățile cu valoare educativǎ.  

 Este îmbucurător faptul că părinții s-au implicat activ în exprimarea opiniei lor cu referire la 
organizarea procesului de învățare de la distanță. Majoritatea dintre ei au demonstrat responsabilitate și 
deschidere pentru comunicare eficientă, precum și oferirea de suport copiilor în caz de necesitate. Aceștia 
s-au implicat activ în procesul de învățare de la distanță, mulți dintre ei lucrând de acasă și astfel au avut 
posibilitatea să observe, să monitorizeze și chiar să ofere ajutor copiilor în caz de necesitate. Părinții au 
avut nevoie permanent de ȋndrumare și sprijin ȋn realizarea anumitor acțiunii și să cunoască unele aspect 
ale psihopedagogiei, de asemenea tehnologiile și strategiile educaționale pe care le utilizează copiii. Au 
avut atitudini diferite față de organizarea procesului de învățare de la distanță, începând pe de o parte, cu 
acei care s-au implicat activ în crearea condițiilor pentru copii și oferirea unui suport de monitorizare și 
încurajare a învățării în condiții de acasă, pe de altă parte, au fost și părinți care au considerat că ȋnvǎțarea 
on-line este inutilǎ și nu trebuie deranjați de școală. Este bine cunoscut faptul cǎ ȋn perioada de organizare 
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a învățării de la distanță, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la cel de protecție a copilului și 
griji materiale, la cel de ghidare, de monitorizare, uneori de provocator intelectual și de diversificator de 
experiențe. Un rol important al părintelui în această perioadă a devenit asigurarea unui spațiu de lucru bine 
delimitat pentru copil/copii, care psihologic ȋl ajută să ia în serios lucrul și să fie mai responsabil. 

 Pentru ca procesul de învățare de la distanță să funcționeze mai bine, părinții au fost implicați în 
anumite secvențe din timpul lecțiilor on-line, astfel îmbunătățind relația cu familia. Deseori părinții și-au 
dat seama că rolul lor de bază este pentru a acorda un suport emoțional și financiar sau chiar educațional, 
dacă are pregătirea necesară. foarte importante sunt abilitățile de adaptare la nou, manifestând creativitate 
și originalitate.  

 Misiunea cadrelor didactice a fost nu doar organizarea unui orar stabil/flexibil agreat de toți pǎrinții 
copiilor sau crearea condițiilor de utilizare a instrumentelor și echipamentelor digitale, dar și asigurarea 
unui cadru care să permitǎ eficientizarea învățământului de la distanță, în situația specifică de izolare la 
domiciliu și a tensiunilor legate de pandemie. Cei mai mulți dintre noi, am fost autodidacți, am învățat din 
experiențǎ proprie, am studiat mai multe materiale și instrumente digitale, am comunicat activ cu diverși 
specialiști ȋn educație- informaticieni, psihologi cerȃnd ajutor, și am aplicat bunele practici, adaptate la 
particularitățile de vârstă, la condițiile concrete în care a fost organizat procesul educațional de la distanță. 

 Mulți dintre noi ne-am propus să schimbǎm propria paradigmă de învățare, să gândim într-un plan 
mai actualizat de comunicare și să identificǎm noi modalități de a motiva copiii “să învețe a învăța” în 
condiții noi.  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 

 ÎNV. STANCIU MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA BUDA, STRUCTURA MUCEȘTI DANULEȘTI 
 

Datorită perioadei de izolare, mi-am propus să duc învățarea dincolo de barierele sălii de clasă, iar 11 

martie 2020 a fost data la care a trebuit să abordez alt stil de predare. 

Școala de acasă reprezintă intersecția dintre sala de clasă și învățarea propriu-zisă. 

Am aflat, astfelcă învățarea nu poate fi oprită decât de noi înșine, din lipsa aspirației, din lipsa ambției. 

Am înțeles că elevii au nevoie de impuls și mijloace creative de învățare pentru a-și înălța aripile în acest 

mediu on-line.Învățarea de acasă e la fel de promordială și poate chiar mai consistentă decât cea de la 

școală, dar atât timp cât ea e esențială, relațională, motivațională, informală. 

Pentru mine a fost o experienţă revelatoare. Am predat dintr-un sat, văzând pe fereastră dealurile 

înverzite, iar revelaţia a fost că denumirile, oricât de sofisticate, ale unor cursuri din mediul urban, adresate 

copiilor, nu se pot apropia de înţelepciunea pământului şi de lecţiile +fiecărei plante, despre puterea de 

adaptare, despre dozele naturale necesare creşterii fiecărui lucru în opoziţie cu supradoza de presiune din 

mediul urban. 

Cea mai mare provocare pentru mine a fost stabilirea modului de a comunica cu elevii.Sunt copii care 

nu pot fi însoţiţi de către părinţi pe tărâmul online, întrucât aceștia nu cunosc alfabetul tehnologic şi nu 

puteam comunica pe platforma școlii, iar atunci rămâne ca variantă trimiterea materialelor pe Facebook-

Messenger(grupul clasei).După căutări insistente în mediul on-line, am descoperit platforme de învățare 

care au conținuturi și pentru învățământul primar, așadar, pe lângă didactic: ScoalaIntuitext, Ema la școală, 

lecții pe youtube și altele. 

De asemenea grupurile de învățătorivin în sprijinul cadrelor didactice care predau la clasele I-IV, 

oferind acces nelimitat la resurse educaționale valoroase, structurate pe patru domenii corespunzătoare 

pentru fiecare clasă, pentru toate disciplinele de studiu din planul-cadru de învățământ și care respectă întru 

totul programele școlare în vigoare. 

În demersul nostru creativ am pornit de la premisa că, în aceste zile de pandemie, educația este 

solicitătă, mai mult ca oricând, un liman de coeziune și dezvoltare. Am înțeles că cei mici au nevoie de un 

impuls și contexte creative de învățare pentru a prinde aripi și curaj și am acționat ca atare, ținând cont și 

de afirmația lui J. G. Gowan şi G. D. Demos: “Copiii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă atmosfera 

propice pentru a-şi manifesta creativitatea.” În această perioadă on-line, noi am căutat să intersectăm 

învățarea din sala de clasă cu cea de acasă. Astfel, am înțeles toți că împreună suntem mult mai valoroși. 
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La sfărșitul acestei perioade, eleviii mei și eu simțim că ne-am transformat, că ne-am descoperit pe noi 

înșine, am descoperit o versiune mai bună a noastră. 

Obiectivul principal a fost de a face din această pandemie împreună cu părinții, o perioadă de 

descoperire, de învățare și de unire pentru toți copiii care au fost vulnerabili de criză. Această perioadă on-

line a avut două obiective, unul educațional (lupta împotriva întârzierilor și abandonului) și celălalt social. 

 Pandemia Covid-19 a afectat sisteme educaționale la nivel mondial, ceea ce a dus la închiderea 

majoritară a școlilor. Învățarea online poate fi cea mai ideală modalitate de a continua învățarea, dar necesită 

timp, conținut adecvat, bani, instrumente pentru a planifica și proiecta și impune numeroase cerințe 

instructorilor și cursanților. Chiar și în țările cu cea mai robustă infrastructură, Internetul este acum testat 

ca niciodată. În plus față de cerințele infrastructurii, există beneficii și dezavantaje pentru fiecare dintre 

instrumentele de educație la distanță. Radio și TV sunt mass-media pasivă, dar beneficiază de o proprietate 

la nivel mondial, de o anvergură uriașă, sunt ușor de utilizat și oferă învățare printr-o locație 

centralizată.Telefoanele sunt tehnologii utilizate pe scară largă și apreciate de proprietarii lor, iar învățarea 

telefonică este mai descentralizată și necesită mai mulți profesori și studențiDacă există o lecție din 

COVID-19, este faptul că învățământul on-line nu poate funcționa paralel cu sistemul de învățământ 

existent; trebuie să fie o componentă esențială integrată, a sistemului de învățământ general. 
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RAPORT DE ACTIVITATE ON-LINE 

 
ÎNTOCMIT, PROF. ÎNV. PREȘC. STANCIU NICOLETA 

  
 În perioada suspendării cursurilor datorită situației de pandemie Covid 19, întreg colectivul de cadre 

didactice au hotărât să continue învățatea la distanță prin predarea on-line. În acest sens s-a creeat o pagină 
de facebook P.P. Licurici, unde au fost invitați toți părinții grupei și unde s-au postat planificările conform 
proiectelor tematice ce urmau a fi derulate până la finalizarea cursurilor 2019- 2020. 

1. Proiectarea activităților on-line 
 Activitățile mele ca și cadru didactic împreună cu colegele mele au decurs conform proiectării 

curriculare, m-am implicat în realizarea unor activități specifice temelor corespunzătoare unde am 
desfăsurat postări cu privire la tema săptămânală. 

 Am păstrat legătura cu colegele unde am realizat planificari respectând temele propuse pentru 
activitățile preșcolarilor, am căutat sprijin directorului unității cu privire la lămurirea unor situații mai 
dificile, unde am primit răspunsurile cele mai bune. 

 Mentionez faptul că activitățile au fost transmise on line, unde au fost desfăsurate cu ajutorul 
părinților și analizate impreună cu noi. 

 Au fost apreciate și analizate lucrările copiilor în funcție de tematica propusă de cadrele didactice. 
 De-a lungul acestei perioade am distribuit părinților materialele necesare desfășurării activităților 

conform planificării didactice. 
 Pentru o mai bună reusită în rezolvarea sarcinilor didactice a copiilor, am oferit îndrumări utile și 

practice părinților pentru desfăsurarea activităților. 
 Deoarece trecem printr-o perioadă mai dificilă, am încercat să devenim suport moral atât pentru 

părinți cât și pentru copii. 
 Menționez că, am răspuns solicitărilor părinților și în afara acestui program, ori de câte ori a fost 

nevoie. 
2. Realizarea activităților on-line 
 Am folosit activități on-line cât mai accesibile preșcolarilor și am adaptat sarcini de lucru 

corespunzătoare acestor activități on-line. 
 Am fost preocupată permanent pentru legarea conținuturilor de realitatea și de practică, acestea 

reliefându-se în activitatea didactică. 
 Am obținut feed-back-ul părinților prin redarea postărilor cu lucrările copiilor. 
 Programul zilnic on-line a început cu postări din data de 16.03.2020, cu următoarele teme conform 

planificării: 
 Tema săptămânală ‘’Legumele timpurii’’- 16.03.2020- 20.03.2020 
 Tema săptămînală ‘’Zumzetul primăverii’’-23.03.2020- 27.03.2020 
 Tema săptămânală ‘’Paștele prin ochi de copil’’-30.03.2020- 03.04.2020 
 Tema săptămânală ‘’Protejăm pământul’’- 22.04.2020- 24.04.2020 
 Tema săptămânală ‘’Mijloace de transport terestre’’- 27.04.2020- 31.04.2020 
 Tema săptămânală ‘’Mijloace de transport maritime’’- 04.05.2020- 08.05.2020 
 Tema săptămânală ‘’Mijloace de transport aerian’’- 11.05.2020- 15.05.2020 
 Tema săptămânală ‘’Scoala altfel’’- 18.05.2020-22. 05.2020. 
 Programul postărilor a activităților educative on-line a început din 16.03.2020 de la ora 9-11 

dimineața și din data de 22.05.2020 seara de la 16-18 au fost îndrumări și informații oferite părinților. 
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 Progresul în derularea activităților s-a văzut din zi în zi a celor care postează și a celor care îndraznesc 
să posteze lucrări ale copiilor. 

 Tot în aceasta perioadă am fost prezentă și în cadrul unității timp estimat de aproximativ o oră, unde 
am selectat lucrări ale copiilor, am sortat jucării si am pregătit materiale copiilor împreună cu colega de 
grupă Dina Daniela. 

 La nivelul unității, în această perioadă am participat on line la următoarele concursuri:  
‘’Mărțișorul norocos’’, ‘’Un univers al naturii’’, ‘’Fantezie de primăvară’’, ‘’Jocurile copilăriei’’, 

‘’Bucuria învierii’’, ‘’Forme și culori’’, ’’Festivalul județean de limba engleză (We are the best). 
3. Studiu individual  
 Menționez că am studiat în această perioadă, pentru o mai bună colaborare, atât cu colegele cât și cu 

părinții. 
 În urma acestui studiu individual am remarcat următoarele: 
 Deoarece în situația actuală grădinița s-a mutat acasă, preșcolarii și educatorii aflându-se în 

interacțiunu virtuale, apare necesitatea exercitării de către directorul unității de învățământ, a actului 
managerial de la distanță. 

 De asemenea s-au creeat chestionare adresate părinților cu privire la informarea activităților on-line, 
cât și statistici privind și accesul acestora la internet. 

 Cadrele didactice desfăsoară activități didactice în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea 
calității actului educațional. 

 Oferă feed-back constructiv permanent fiecărui preșcolar în urma activitătilor. 
 În această perioadă se vizează conectarea dintre cadru didactic și părinte, unde acesastă legătură va 

fi mereu cu mesaje, explicații și răspunsuri la înrebările lor. 
 Școala de acasă\grădinița de acasă urmărește continuitatea activității de învățare din unitățile de 

învățământ. 
 Pentru studiul meu individual am urmărit: 
 Hotărâri ale Guvernului României 
 Ghid practic pentru managerii instituțiilor de învățământ din județul Constanța 
 Ghid de activități educative extrașcolare desfășurate în contextul distanțării sociale, Editura Școala 

Vremii, Arad, 2020 
 Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS COVID19 în instituțiile de învățământ, 

în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea ministerului. 
 
 
 
 DIRECTOR, Prof. înv. Preșc: Mirela Sîrbu
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 ”O ȘCOALA … ALTFEL !!” 

  
 ” SOLITAR….DAR …SOLIDAR!” 

 
 GRĂDIȘTEA, APRILIE 2020 

CJRAE CĂLĂRAȘI/ 
LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN GEORGE CĂLINESCU ” 

GRĂDIȘTEA 
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

 
PROFESORI COORDONATORI : 

PROF.CONSILIER SCOLAR STANCU FLORICA 
PROF.CONSILIER EDUCATIV OPRESCU MIRELA 

 
 DIRECTOR, DIRECTOR,  
PROF. TRIFAN GABRIELA PROF.NĂSTASE MARIANA 
 
ARGUMENT 
 AVÂND ÎN VEDERE CONDIȚIILE CU TOTUL ȘI CU TOTUL EXCEPȚIONALE 
DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI ȘCOLARE, PROPUNEM UN 

PROGRAM COMUN CU ACTIVITĂȚI ATRACTIVE, CE VOR PUTEA FI ACCESATE DE CARE 
TOȚI ELEVII ȘCOLII, ACTIVITĂȚI LA CARE INVITĂM ȘI PĂRINȚII. 

 PROGRAMUL ”SOLITAR..DAR…SOLIDAR” PROPUNE ELEVILOR DESFĂȘURAREA 
UNOR ACTIVITĂȚI DE CALITATE PENTRU A RIDICA GRADUL DE REZILIENȚĂ (ADAPTARE) 
LA CONDIȚIILE ACTUALE DE IZOLARE. IZOLAREA CA ȘI STARE DE A FI SOLITAR (SINGUR), 
ESTE ÎN ACESTE ZILE O FORMĂ DE AJUTOR (O FORMĂ DE SOLIDARITATE), PE CARE O 
OFERIM SEMENILOR NOȘTRI (FAMILIE, PERSOANELOR CU DIVERSE AFECȚIUNI, 
CADRELOR MEDICALE ȘI ISU, LUCRĂTORILOR MAI ȘI MAPN, CONDUCĂTORILOR AUTO, 
LUCRĂTORILOR COMERCIALI, FARMACIȘTI LOR SAU BRUTARILOR - EROILOR ZILELOR 
NOASTRE AȘA CUM FRUMOS ÎI NUMIM), CÂT ȘI NOUĂ ÎNȘINE. ACTIVITĂȚILE INVITĂ LA 
ACȚIUNE, LA INSPIRAȚIE, LA EMOȚIE ȘI DĂRUIRE, LA RESPONSABILITATE….. 

 
 DEVIZA PROIECTULUI ESTE ”SOLITAR…DAR SOLIDAR !!!”  
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FOTOGRAFIA DE MAI SUS ESTE ALEASĂ CA SIMBOL AL ACESTUI PROIECT ..ESTE 

SUGESTIVĂ…UN COPAC SOLIDAR CARE ARE FORMA A DOI PLĂMÂNI… VERZI!! ADICĂ 
SĂNĂTOȘI…!! CEEA CE SE SUPRAPUNE PERFECT PESTE SITUAȚIA ACTUALĂ.. ACEEA DE A 
RĂMÂNE SOLITAR…ACASĂ …DAR SĂNĂTOS….ȘI ÎN ACELAȘI TIMP SOLIDAR CU TOȚI 
CEILALȚI… 

 
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 
 

  ACTIVITATEA PERIOADA GRUPUL ȚINTĂ RESPONSABIL/ 
FACILITATORI 

1 COPACUL SPERANȚEI LUNA APRILIE Toate clasele Diriginții/ 
părinții 

2 EU ȘI NATURA LUNA APRILE Toate clasele Diriginții/ 
părinții 

3 TURUL MUZEELOR LUNA APRILIE Toate clasele Diriginții/ 
părinții 

4 MĂNÂNC SĂNĂTOS, 
DECI SUNT SĂNĂTOS 

LUNA APRILIE Toate clasele Diriginții/ 
părinții 

5 MESAJUL MEU CĂTRE 
TINE 

LUNA APRILIE Toate clasele Diriginții/ 
părinții 

     
  EVALUARE    
 Dirigintele clasei va primi 

produsele activității de la 
elevi.Acestea vor fi expuse pe 
grupul clasei și fiecare copil 
va vota lucrările colegilor 
numerotate fără să știe 
numele autorului …. 
Premierea se va face la nivelul 
clasei pentru locului 1, 2 și 3, 
restul copiilor primesc 
mențiuni. 

La momentul întoarcerii 
la școală 

Toate clasele Diriginții/ 
Coordonatorii proiectului/ 
Conducerea 
școlii 

 O dată cu începerea școlii, 
până la sfârșitul anului școlar, 
produsele câstigătoare vor fi 
expuse vizibil, nenominale, 
pe fiecare zi a proiectului, iar 
elevii sunt invitați să voteze 
câstigătorii pe școală, pe 
secțiuni. Câștigătorii vor fi 
premiați la festivitatea de 
sfârșit, iar lucrările 
câștigătoare vor fi publicate în 
prima ediție a revistei școlii. 

La festivitatea de 
încheiere a anului școlar 

Toate 
clasele 

Diriginții/ 
Coordonatorii proiectului/ 
Conducerea 
școlii 
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COPACUL SPERANȚEI 

 
 Realizați un copac - COPACUL SPERANȚEI- folosind orice tehnică și cele mai diverse materiale. 

Copacul poate să fie frumos sau haios, original, un copac al speranței care să fie însoțit și de un mesaj… 
Cereți ajutorul familiei….Odată terminat, realizați o fotografie cât mai reușită, care să vă pună în valoare 
munca și alături de mesaj transmiteți produsul activității voastre către d-na educator/învățător/ diriginte. Nu 
uitați să mențioați membrii echipei tale (mama, tata, bunica…)…și numele echipei…Provocarea d-abia 
începe… 

 
Inspirație vă doresc dragilor! 
Echipelor de acasă le urez succes! Nu uitați orice veți face, noi vom aprecia! 

 
EU ȘI NATURA 

 
FOTOGRAFIA DE MAI SUS ESTE ALEASĂ CA SIMBOL AL ACESTUI PROIECT ESTE 

SUGESTIVĂ…UN COPAC SOLIDAR CARE ARE FORMA A DOI PLĂMÂNI… VERZI!! ADICĂ 
SĂNĂTOȘI…!! CEEA CE SE SUPRAPUNE PERFECT PESTE SITUAȚIA ACTUALĂ.. ACEEA DE A 
RĂMÂNE SOLITAR…ACASĂ …DAR SĂNĂTOS….ȘI ÎN ACELAȘI TIMP SOLIDAR CU TOȚI 
CEILALȚI !!!! 

 
Tema nr.2 a ineditului nostru proiect vă propune să realizați o fotografie  
cu un colț de natură, un aranjament realizat în cadrul familie cu un colț de gradină, un 

aranjament floral, doi pisoi lenesi, niste puisori sau boboci…orice…Fotografia trebuie să fie însoțită 
de o poveste, un comentariu, o peripeție…Pot fi fotografii realizate în familie anterior, dar care să 
aibă ”o poveste” si să prezinte un colț de natură. 

 
Echipelor de acasă le urez succes! Nu uitați orice veți face, noi vom aprecia! 
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TURUL MUZEELOR 

 
 CA UN ACT DE SOLIDARITATE PENTRU SUCEVENI, AM ALES ACEASTĂ FOTOGRAFIE 

CU ”MUZEUL DE ISTORIE AL BUCOVINEI” DIN ORAȘUL SUCEAVA PUBLICATĂ CU OCAZIA 
EVENIMENTULUI ”NOAPTEA MUZEELOR” ÎN ANUL 2018… 

 Noaptea Europeană a muzeelor este un eveniment de succes inițiat de Ministerul Culturii și 
Comunicării din Franța. Evenimentul este patronat, în mod tradițional, de Consiliul Europei, de UNESCO 
și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Noaptea Europeană a Muzeelor, este pandantul nocturn 
al Zilei Internaționale a Muzeelor, care are loc pe 18 mai. 

 DRAGII MEI VĂ PROPUN O EXCURSIE ON-LINE ÎN MUZEELE LUMII ȘI ALE ROMANIEI, 
CARE SĂ VĂ ÎMBOGAȚEASCĂ CUNOSTINȚELE ȘI EMOȚIILE…PERSPECTIVA ASUPRA 
VIEȚII… DE UNDE SĂ VENITI ȘI SĂ NE IMPĂRTĂȘIȚI NOUĂ PROFESORILOR ȘI COLEGILOR 
VOȘTRI CEEA CE VA IMPRESIONAT…MAI PUTEȚI SĂ FACETI ȘI ALTCEVA…PUTETI DA 
CAUTARE PE GOOGLE…Noaptea muzeelor…să vă informați asupra muzeelor existente într-un județ 
ales de voi…să căutați informații despre aceste muzee pe care să ni le împărtășiți, transmițându-ne 
informații care să cuprindă numele muzeului, ce exponate găzduiește și orice poveste legată de muzeu sau 
un exponat al muzeului și bineînteles câteva fotografii. Vin în ajutorul vostru și vă ofer câteva sugestii de 
căutare pe GOOGLE: muzee online, muzee ca un tur virtual, muzee online pentru copii #stai acasaLista 
muzeelor virtuale, etc. Aceste muzee vor putea fi ținte ale viitoarelor voastre călătorii. 

 
 Echipelor de acasă le urez succes! Nu uitați orice veți face, noi vom aprecia! 
 

 
MĂNÂNC SĂNĂTOS, DECI SUNT SĂNĂTOS 

 
 SĂNĂTATEA ESTE ȘI VA FI IMPORTANTĂ ÎN FIECARE ZI A VIEȚII NOASTRE. 
STILUL DE VIAȚĂ ESTE CEL CARE ÎȘI PUNE AMPRENTA ASUPRA SĂNĂTĂȚII,  
ASUPRA MODULUI CUM PUTEM SĂ FACEM FAȚA PROVOCĂRILOR VIEȚII.. 
CA SĂ NE PĂSTRĂM SĂNĂTATEA PESTE ANI, TREBUIE SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS, SĂ 

FACEM MIȘCARE, SĂ DORMIM ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ, 7-8 ORE PE ZI…SĂ PĂSTRĂM 
IGIENĂ CORPORALĂ ȘI MENTALĂ…. 

 
 VĂ INVIT SĂ FIȚI ”CHEFI” O ZI LA VOI ACASĂ ȘI SĂ PREGĂTIȚI CU FAMILIA VOASTRĂ 

UN PREPARAT…SĂ REALIZAȚI UN ARANJAMENT CULINAR PE CARE SĂ ÎL PREZENTAȚI 
ÎNTR-O FOTOGRAFIE…..AȘTEPTĂM SĂ NE OFERIȚI INSPIRAȚIE…. 

 
Echipelor de acasă le urez succes! Nu uitați orice veți face, noi vom aprecia!  
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MESAJUL MEU CĂTRE TINE 

 
 TRĂIM MOMENTE FĂRĂ PRECEDENT…. DE ACEEA, SEPARAREA FIZICĂ NU 

TREBUIE SĂ ÎNSEMNE ȘI SEPARARE SUFLETEASCĂ, EMOȚIONALĂ, 
SPIRITUALĂ…TEHNOLOGIA NE PERMITE SĂ CONSTRUIM PUNȚI DE CUVINTE, DE 
EMOȚII …DE SENTIMENTE DINTRE CELE MAI FRUMOASE … 

VĂ INVIT LA CÂTEVA MOMENTE DE INSPIRAȚIE PENTRU A SCRIE UN MESAJ ÎN 
CARE SĂ VA EXPRIMAȚI ORICE EMOȚIE/SENTIMENT POZITIV 

RECUNOȘTINȚĂ, ADMIRAȚIE, IUBIRE, UIMIRE….CINE VA FI DESTINATARUL 
MICII TALE SCRISORI..??..ORICE MEMBRU AL FAMILIEI TALE, UN PRIETEN, UN 
PROFESOR, UN VECIN, UNA DINTRE CATEGORIILE PROFESIONALE CARE ASTĂZI 
SUNT ÎN PRIMA LINIE A RĂZBOIULUI PENTRU MENȚINEREA SĂNĂTAȚII NOASTRE….O 
POVESTE CARE TE-A IMPRESIONAT ÎN ACESTE ZILE….. 

 
 Nu uitați orice veți face, noi vom aprecia! Suntem o echipă…!!! 
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 ȘCOALA DE ACASA – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 
 

ED. STATE NADIA MIOARA 
GPN MĂCRINA- ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUIEȘTI 

 
 Peste tot in lume, sistemul de învătământ actual pare să fie învechit. Așa că este normal să ne gândim 

ți la alte opțiuni și să le punem în balanță cu școala tradițională. Odată ajuns în clasă, copilul este nevoit să 
se detașeze de individualitatea și să devină unul dintre elevi. La orice materie se cer aceleași răspunsuri, 
aceleași idei, uneori, chiar și aceleași haine. Școala de acasă (homeschooling) este o alta metodă de predare 
și învățare. Homeschooling-ul reprezinta o alternativă la „banda rulantă” pe care sunt învățați copiii. 
Aceasta metoda nu este una utopică, așa cum s-ar crede. Hai să privim avantajele și dezavantajele sale.  

 Avantaje educația de acasă implică anumite libertați. Copiii pot alege ce vor să învete, cât vor, când 
vor. Notiunile de baza sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârstă anume, ci când se simte pregătit. 
Familia își poate educa copilul conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intra in 
contradicție cu acestea.  

 O altă libertate este cea fizică. Atât copiii, cât si părinții, nu mai sunt constranși de orarul școlii și pot 
petrece mai mult timp împreuna. Astfel, familia poate planifica în orice moment ideei educative, poate 
schimba materia oricând etc. Nu numai ca cei mici vor avea parte de o experientă nouă de învațare, dar 
aceste abateri de la program vor îmbunătați și calitatea vieții de familie. Și, dacă tot vorbim de libertatea 
fizică, putem aborda și trezitul de dimineață. Nimănui nu îi place să se trezească „cu noaptea-n cap”, cu 
atât mai puțin copiilor. Școala de acasa le permite să doarmă relaxat, fără frica zilei următoare, fără teama 
ca, din minut în minut, alarma de la ceas le va zăngăni în cap.  

 Homeschooling-ul mai oferă și o libertate emoțională. Prejudecăți, copii agresivi, competitivitate, 
presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întâlnite pe holurile școlii. Stima de sine a copiilor scade, iar 
învațatul ocupa locul doi, în favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere social. Copiii care 
învață acasă nu mai au aceasta nevoie de a fi incluși, nu le mai este teama de ridicol și gândesc ce vor, nu 
ce li se impune. 

 Dezavantaje în ceea ce priveste școlarizarea de acasă, de obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin 
costuri, fie ele de timp, de bani, de emoții. Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat să 
înveți în afară școlii tradiționale. In primul rând, trebuie să știi care este programa școlară. Ce anume li se 
cere copiilor să învete? Trebuie să îți faci loc in programul tău pentru a învața și tu, la rândul tău. 

 În al doilea rând, părinții sunt plecați de dimineață până seara la serviciu, așa că faptul că poți să 
înveți „când vrei” este o chestiune limitată. Iar cand un părinte singur decide să își învete copilul de acasă, 
lucrurile devin cu mult mai complicate. O solutie ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru înseamnă 
că…Vei avea cheltuieli suplimentare. Bun, să zicem că nu apelezi la un meditator și nu ești singur în 
aventura de homeschooling. Tot va trebui ca unul dintre părinți să renunțe la serviciu. Astfel, veniturile 
familiei vor fi substanțial mai mici. Chiar dacă manualele se găsesc în bibliotecile gratuite, cu un singur 
salariu tot va fi mai dificil. 

 Apoi, odata ce ai decis să rămâi cu micuțul tău acasă, trebuie să conștientizezi că veți sta împreuna 
cam toata ziua. Dacă ți se pare ca va fi obositor sau crezi ca nu te vei simți bine să stai atâta timp cu cel 
mic, atunci școala de acasă nu e potrivita pentru tine.O alta problema ar fi cea a socializării. Ai putea să mă 
contrazic – exista o multime de centre si cluburi de activitati, unde copiii își pot face prieteni. Corect, însă, 
la școală, elevii stau mai mult de o oră/două împreuna. Experiențele prin care trec îi formează ca indivizi și 
îi apropie. De asemenea, dacă ai un copil mai timid, nu este o decizie bună să îl reții acasă deoarece, în 
viitor, îi va fi greu să se integreze in vreo colectivitate. 
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 În România școala de acasa este un program contestat la noi în țară și poate fi posibil doar in cazurile 
medicale foarte serioase în care copilul nu se poate deplasa. Pentru cei care pur și simplu doresc să renunțe 
la sistemul tradițional, exista o „portiță”, in ceea ce priveste reglementarea educației – „școala-umbrela” 
din străinatate. „Școala-umbrelă” este o instituție particulară, care primește înscrieri ale elevilor educați 
acasă contra unei taxe anuale. Copilul înscris la o „școală-umbrelă” este considerat de stat ca fiind școlarizat 
legal și poate fi oricând reintegrat în înățămăntul public sau privat, dupa o testare a cunoștințelor. În plus, 
acest tip de școli eliberează foi matricole și alte documente școlare necesare. 
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„SCOALA ALTFEL – SCOALA ON-LINE  
- O PROVOCARE DE ACTUALITATE” 

 
PROF. INV. PRESC. STATE-TITIRIȘCĂ ALEXANDRA 

GPP „PITICOT”, SLOBOZIA, IALOMITA 
 
 Ma consider un militant al educatiei permanente, o sintagma foarte la moda in epoca actuala (sub 

forma ei de “life long learning” sau “education tout au long de la vie”) care cuprinde totalitatea 
posibilitatilor de realizare a unei educatii profund individualizate pe “trasee proprii” de educatie, pregatire 
sau formare, care sunt definite si alese nu in raport cu un nivel de cunostinte pre-determinat, ci mai ales in 
raport cu ritmul, necesitatile si aspiratiile proprii fiecarui individ. Copil, adolescent sau adult, fiecare individ 
este invitat sa-si prefigureze un scenariu de invatare pe termen lung, sub forma unei formari profesionale 
continue care se adauga la educatia de baza, permitandu-i fiecaruia sa faca functionale informatiile si 
cunostintele, sa stie sa identifice sursele, sa le selectioneze, sa le ordoneze, sa le gestioneze si sa le utilizeze, 
adaptandu-se constant la mutatiile societatii.  

 De altfel, e necesar sa constientizam beneficiile unui astfel de traseu profesional in conditiile in care 
revolutia stiintifica si tehnica a dus la “explozia” cunoasterii si la perisabilitatea cunostintelor, in care noile 
mutatii din viata economica, sociala, politica si culturala au dus la schimbarea masiva a statusului 
economico-social al multor oameni. Daca in trecut se promova primordialitatea scolii in raport cu alte 
mijloace educationale, in prezent se recomanda articularea constanta a educatiei formale-informale-
nonformale si s-a convenit asupra ideii ca nu multimea diplomelor conteaza, ci abilitatile practice ale 
individului. Astfel, inca din primii ani, de la gradinita, se produce dubutul in acumularea de cunostinte, 
priceperi si deprinderi care vor conduce ulterior, gradat, bine temporizat si articulat la formarea 
presonalitatii umane, raportate la modelul propus/dorit de societate. Cum in toate domeniile, situatia actuala 
determinata de pandemie, a necesitat transformari vizibile, unele radicale, de exemplu suspendarea 
cursurilor si realizarea acestora doar in varianta on-line, asa si in domeniul educatiei s-au impus schimbari, 
cu o implicare mult mai activa, solicitanta din partea tuturor participantilor la educatie. Asadar, s-a trecut 
la educatia de acasa, on-line, dirijata si coordonata sub atenta instruire si pregatire atat pedagogica, cat si 
spiho-socio-comportamentala a cadrelor didactice. Pentru ca beneficiarii directi – prescolarii – sa fie atent 
instruiti, evaluati, monitorizati si indrumati, cadrele didactice au apelat la platforme avizate/sugerate de 
MEN, chiar si la aplicatii pe telefon, la adresa de corespondenta virtuala – email, toate acestea in scopul 
evaluarii si transmiterii de continuturi, formare de priceperi si deprinderi. Tot acest demers nu a fost usor 
pentru niciune dintre parti, insa rezultatele au fost incurajatoare. O alt provocare, in aceasta perioada a fost 
Scoala Altfel, care a fost cu adevarat „altfel”. In ceea ce ma priveste, pot spune ca am desfasurat o 
saptamana intr-adevart „altfel”, cu activitati care au respectat nivelul psiho-socio-cognitiv al prescolarilor 
mei, activitati in care i-am provocat, i-am stimulat si care mi-au oferit un feedback mult asteptat. In cele ce 
urmaza va pun la dispozitie cateva sugestii de activitati desfasurate in cadrul programului national Scoala 
Altfel:  

1. „Fantezie din materiale reciclabile” – confectionare de machete, jucarii, tablouri din diferite 
materiale 

2. „Salsa Albinutelor!” – euritmie, veselie si miscare in natura 
3. „Totul va fi bine!” – mega-curcubeu desenat cu creta pe asfalt 
4. „Gogosica inimoasa” – activitate practic-gospodaresca, gatirea gogosilor in forma de inima si 

„imbujorarea” lor cu jumatati de capsuni 
5. „Poftiti la … ceai!” – activitate de autoservire 
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6. „Ce s-a schimbat...?!” – observare in natura 
7. „Activitati educative pentru minti creative” – activitati propuse de parinti, plimbari, jocuri 

sportive, desene pe asfalt, dansuri, ghicitori 
8. „Copacul familiei mele dragi!” – colaj din fotografii/decupaje cu membrii familiei  
9. „Daca-as fi un personaj de poveste, as fi...” – confectionare masca/simbol al personajului  
10. „O altfel de poveste: Calatorie in lumea lui Walko” – prezentare audio-video personalizata  
11. „Bunicii mei extraordinari” – activitati alaturi de bunici 
12. „Batul plimbaret” – desen cu apa, urma lasata de un bat pe asfalt/trotuar 
13. „Felicitari pentru toti prietenii mei!” – micro-ateliere, dedicate zilei de 1 IUNIE  
14. „Soarele magic” – colectarea si pictarea de pietricele pentru realizarea unui SOARE pentru toti 

COPIII LUMII 
15. „PICI versus BUNICI” – concurs de aruncare a mingii la cos, de 5 ori consecutiv. 
 Activitatile au reusit sa atraga atentia atat prescolarilor, cat si parintilor, dar si bunicilor. Impreuna 

au reusit activitati interesante, s-au distrat si au petrecut timp de calitate. Impartasile facute cu entuziasm 
mi-au tras un semnal: sa organizez cat mai multe activitati in mediul natural, prin implicarea bunicilor, a 
parintilor disponibili, cat si a altor parteneri educationali. Conchid cu sentimentul unei noi saptamani de 
activitati reusite, in care copilul a fost plasat in centrul atentiei, alaturi de mediul sau de viata, s-a simtit 
apreciat, iubit si respectat. Iar pentru mine, acest lucru inseamna culegerea roadelor intregii mele activitati 
de pana in prezent cu acesti copii minunati, alaturi de parintii atat de implicati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
https://www.edumanager.ro/provocarile-educatiei-permanente/ 

 

1366



 
EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ȘTEFAN GABRIELA 
G.P.N. PODGORIA, JUD. BUZAU 

 
Sistemul modern de educatie cu predare de la distanță este un subiect intens dezbatut si discutat, insa 

exista numeroase pareri in favoarea acestuia, iar in cele ce urmeaza voi enumera o serie de avantaje si 
dezavantaje ale aplicabilitatii unei astfel de modalitati de educatie. Cert este că, în această perioadă, în 
contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura posibilitate responsabilă pentru siguranta si 
viitorul copiilor nostri, iar aceasta experienta nu a facut decat sa evidentieze nevoia pe care țara noastră o 
are si necesitatea accelerarii investițiilor in Sistemul de Educatie, mai ales în digitalizarea acestuia.  

In acest moment, Sistemul Public de Invatamant se confrunta cu numeroase probleme si lipsuri, toate 
avand efect negativ asupra performantei profesorilor si al elevilor. Prin comparatie, in învățământul privat 
lucrurile par sa stea mai bine, ceea ce sugereaza ca existenta resurselor materiale si umane si o buna 
organizare a acestora, precum si vointa de a ajusta Sistemul de Invatamant in beneficiul elevilor sunt cheia 
asigurarii unui viitor. 

 
In cele ce urmeaza voi enumera avantajele sistemului de învățământ online, cel puțin în teorie:  
– economisirea de resurse materiale si a timpului pe transferul copiilor de acasa spre scoala, dar mai 

important decat acest aspect este protejarea copiilor de pericolele la care sunt supusi in unele cazuri in 
timpul aceastei calatorii zilnice, si ma refer aici la copii din micile comunitati rurale aflate la mare distatanta 
de unitatea de invatamant. 

- un alt beneficiu, si aici ma refer la aglomerarile mari urbane, este reducerea în orașele precum 
București si odata cu acesta a poluarii excesive.  

– evită condițiile de secol XIX din unele școli (toalete situate in afara cladirilor de curs, săli de clasă 
improprii, neîncălzite);  

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai 
puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop cu scop pur 
educational); 

 – se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică, si ami important de atat, accentul cade 
pe interesul si succesul profesorului de a mentine atentia si interesul copilului; 

– dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 
programe care permit chiar evaluarea instantanee; 

 – copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  
– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi; 
 – o problemă în unele școli urbane în special; 
 – teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, care altfel nu erau 

dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la resurse mai complexe în mediul online; 
– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, 

acestea pot uniformiza modul de predare;  
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– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi 
la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza sisteme 
de catalog online); 

– copiii nu ar mai fi nevoiti sa poarte zilnic un ghiozdan greu, ce uneori poate ajunge si pana la 12 kg 
pentru un scolar, căci lucrând de acasă au toate caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei, iar mare 
parte din materialele educationale necesare se transforma in programe si jocuri interactive online; 

 
 Dezavantaje, evidente as putea spune, ale învățământului online în România sunt: 
– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient 

de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); este în plan ca Ministerul Educației să cumpere tablete 
pentru circa 250.000 de copii din medii sociale defavorizate, iar mediul privat (inclusiv ONG) ar putea 
acționa de asemenea în acest sens, acolo unde este nevoie; dispozitivele de acest gen sunt însă destul de 
sensibile mai ales la utilizarea de către copii, iar service-ul / înlocuirea va fi o problemă care va afecta 
procesul cursiv de educație în mediile defavorizate (să nu uităm că există și gospodării fără curent electric 
în mediul rural); 

- lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente 
- lipsa interactiunii zilnice directe dintre copii si profesorii lor, colegi si tot ceea ce presupune mediul 

educational in forma actuala; 
– mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de predare (de tip Zoom), iar 

„școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de resursele 
sidispozitia fiecaruia; 

– lipsa spațiilor potrivite pentru desfasurarea învățamantului online în unele locuințe mici, mai ales 
unde sunt mai mulți copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace; 

– lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 
profesor; 

 – mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la 
școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru 
mulți elevi este extrem de dificil;  

– presiune pe părinți în special în cazul claselor I-VII, care trebuie să-și ajute copiii cu suport 
tehnologic (dacă se pricep!), cat si emotional si efectiv, sa devina parte activa a procesului educational; 

– interacțione deficitara între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege ceva; 
– copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 
online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

- bullyingul din scoala nu are bariera tehnologica, astfel ca acesta ramane o problema semnificativa 
si in mediul online, cu atat mai mare incat este mai greu de descoperit si gestionat de catre parinti sau 
profesori; 

 Este evident faptul ca aceasta modalitate de educatie are numeroase avantaje, insa nu sunt de neglijat 
nici dezavantajele, motiv pentru care este nevoie de un efort comun si sustinut din partea intregii comunitati, 
al Sistemului de Educatie, al cadrelor didactice, al parintilor si copiilor pentru a performa si perfectiona 
educatia in tara noastra.  
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APLICAREA METODELOR ÎN PREDAREA ONLINE 

 
STEMATE ELENA,  

ȘCOALA PRIMARĂ "ANGELS", PĂULEȘTI 
 
 Metodele de învățământ constituie instrumente prin intermediul cărora elevii își însușesc 

conținuturile, sub îndrumarea permanentă a cadrului didactic. Aplicarea metodelor în mediul online a 
însemnat pentru mine un proces complex de analiză minuțioasă a modalității de aplicare a acestora astfel 
încât să determine implicarea elevilor, participarea cu interes la activități, însușirea conținuturilor și 
atingerea obiectivelor pe care mi le-am propus. Adaptarea elevilor la această schimbare s-a realizat într-un 
timp scurt, dar selectarea strategiilor și metodelor pentru predarea online a presupus un efort suplimentar 
deoarece a însemnat o analiză zilnică a punctelor tari și slabe ale activității didactice și îmbunătățirea 
strategiilor pentru remedierea disfuncționalităților și pentru captarea atenției elevilor. În activitățile 
didactice am îmbinat metodele tradiționale, cu cele activ -participative pentru stimularea gândirii critice, 
pentru dezvoltarea spiritului de comunicare și colaborare. Aplicarea metodelor activ-participative în mediul 
online a constituit o provocare, dar am observat că folosirea acestora crește gradul de implicare al elevilor, 
determină creșterea interesului și a concentrării în ceea ce privește rezolvarea sarcinilor primite.  

 
Metoda "Explozia stelară"  
Am aplicat-o în cadrul unei ore de Comunicare în limba română, având ca text suport un fragment 

din " Habarnam" . La începutul lecției am citit textul, pe fragmente, selectiv, urmărind citirea corectă, 
cursivă, cu intonație și folosind conversația euristică, am identificat cuvintele noi și am efectuat oral 
exerciții de vocabular (explicarea cuvintelor noi, găsirea de cuvinte cu înțeles asemănător sau opus, 
alcătuirea de propoziții folosind cuvinte noi). Am organizat grupele pornind de la un jos didactic și am 
repartizat fiecărei grupe o întrebare, la care copiii au răspuns în mod individual, pe caiet. Folosind metoda 
conversației am analizat răspunsurile date și le-am completat, scriind în paralel: pe tabla afișată pe ecran ( 
OpenBoard), iar elevii în caiet. La finalul activității, pe baza unui material preluat de pe 
https://wordwall.net/ am evaluat oral, prin alegerea răspunsului corect din cele 3 variante la întrebări 
atingerea obiectivelor și am constatat că elevii au participat în mod activ la activitate și au demonstrat 
înțelegerea textului.  

 

 
 
Implicarea elevilor în procesul instructiv-educativ ca subiecți ai propriei formări a fost un deziderat 

al activității didactice. Ca urmare, bazându-mă pe experiența și cunoștințele elevilor, i-am transformat pe 
aceștia în resursă de învățare. Fiecare elev și-a ales, pornind de la experiențele personale, o temă de proiect 
pe care a dezvoltat-o într-un material (Power Point, Word, etc). Pornind de la tema aleasă de elevi, am 
folosit proiectul ca material didactic, elevii căpătând astfel rolul de parteneri ai propriei formări. Exemple: 

- în cadrul lecțiilor de Matematică și explorarea mediului având ca teme animalele, plantele, copiii au 
prezentat proiecte despre animale " Plimbare prin muzeele din Europa" conținând imagini cu animale din 
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muzeele din Europa pe care le-a vizitat, " Pasiunea mea, caii", " Iubirea mea pentru flori", " Pasiunea mea 
pentru agricultură"; 

  

 
 
- în cadrul unei lecții de Arte vizuale și abilități practice în care am realizat după tipar rochița păpușii, 

un copil a prezentat un proiect despre modelling;  
- în cadrul lecțiilor de Muzică și mișcare copiii au prezentat proiectele "Rolul mișcării în viața 

noastră", " Pasiunea mea pentru tenis";  
 

 
 
Consider că, îmbinarea metodelor tradiționale cu cele activ participative, chiar și în predarea online 

constituie o modalitate eficientă prin care se asigură participarea elevilor la procesul instructiv-educativ.  
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ACTIVITATI ȊN SAPTAMANA 16-20 MARTIE 2020  
 
 

ȘTICA CRISTINA MANUELA  
GRADINIȚA CU P.P. NR.1 ORȘOVA 

Nivel II 

D
at

a Denumirea 
activităţii 

Activități de învățare 
 

Responsabili și 
colaboratori 

Locaţia Evaluarea 
activităţii 

L
un

i  
16

.0
3.

20
20

 Cum apare-un 
curcubeu! 

 

 Denumim culorile curcubeului; 
 Desenăm/ pictam un curcubeu; 
 Urmărim Curcubeul - pe intelesul 

celor mici 
https://www.youtube.com/watch?v=Ag4
MVh-oOLk 

Educatoarele 
părinţii, bunicii, 
alți membri ai 
familiei  
 

Domiciliul 
copiilor 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 

M
ar

ți 
17

.0
3.

20
20

 

Călătorie în jurul 
Pământului 

 

 Călălatorim în jurul Pamantului 
unde găsim apă; 

 Discutam despre starea de agregare, 
vom preciza câteva însușiri ale apei; 

 Fierbem apa într-un ibric și 
observăm fenomenul de trecere a apei din 
stare lichidă în stare gazoasă . 
 

Educatoarele, 
părinţii, bunicii, 
alți membri ai 
familiei 

Domiciliul 
copiilor 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 

M
ie

rc
ur

i 1
8.

03
.2

02
0 Apa ne dezvăluie 

misterele ei 

 

 Experimentăm plutirea/scufundarea 
(copiii vor pune pe suprafața apei dintr-un 
vas diverse obiecte pentru a vedea care 
din ele se scufundă și care nu. Adaugăm 
sare în apă progresiv și observăm ce se 
întâmplă). 

 Turnăm apă în mai multe pahare și 
adăugăm zahăr, sare, miere etc. observăm 
ce se întâmplă! 

Educatoarele, 
părinţii, bunicii, 
alți membri ai 
familiei  

Domiciliul 
copiilor 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 

Jo
i 1

9.
03

.2
02

0 

Apa- prieten sau 
dușman 

 

 “ Stația de epurare“ ( printr-un tifon 
se filtreaza apa dintr-un castron in care au 
fost puse bucatele de creioane ascutite, 
polistiren, hartie rupta bucatele, agrafe de 
birou etc, imitand astfel o statie de 
epurare sau curatire a apei. 

 Urmărim documentarul ”Poluarea 
apei” - lecție de Eco-Educație 
https://www.youtube.com/watch?v=tknb
VYyyDLE 

Educatoarele, 
părinţii, bunicii, 
alți membri ai 
familiei  
 

Domiciliul 
Copiilor 
 
 
 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 

V
in

er
i 2

0.
03

.2
02

0 

Protejăm natura 

 

 Învățăm poezia ”Tie-ti place să te 
speli?” 

 Folosim responsabil sursele de apă 
 Desenăm și cântăm inspirându-ne de 

aici  

Educatoarele, 
părinţii, bunicii, 
alți membri ai 
familiei  

Domiciliul 
Copiilor 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 
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ȘCOALA ONLINE, O ADEVARATA PROVOCARE 

 
PROF. PENTRU INV. PRIMAR ȘTIUBIANU ANDA 

 
 Evenimentele pe care le trăim în ultima perioadă ne-au pus în fața unor situații fără precedent, ne-au 

provocat în fel și chip, ne-au testat, în mod clar, puterea de adaptare, dar și capacitatea de a găsi cele mai 
eficiente metode de rezolvare ale noilor provocări. 

 Unul dintre aspectele cu care ne confruntăm cu toții a fost trecerea bruscă de la sistemul de învățare 
clasic, față în față, la cel online, la distanță, o provocare mult prea mare pentru profesor și poate, mult mai 
mică pentru elev. Pentru profesor a fost o provocare mult prea mare, deoarece nu există strategii de lucru 
clare, folosind platformele și resursele digitale educaționale în învățământul românesc, iar pentru elev 
adaptarea a fost mult mai simplă, deoarece generația tânără, considerată de ceva vreme, generația digitală 
care, în mod cert, petrece foarte mult timp în compania gadget-ului preferat. Trebuie adus în discuție faptul 
că acest timp pe care îl petrec copiii nesupravegheați în mediul online nu este de fiecare dată de calitate și 
trebuie avute în vedere mei multe aspecte. 

 Mai întâi, se poate face referire la siguranța copiilor din mediul digital, faptul că sunt expuși la tot 
felul de pericole sau tipuri de conținut neadecvat. Mediul online este extrem de apreciat de cei mici încă de 
la vârste fragede, iar studiile arată că din ce în ce mai mulți copii petrec semnificativ de mult timp în fața 
ecranelor - în medie între trei și cinci ore pe zi. Printre cele mai des întâlnite riscuri este dependența de 
ecran, care duce la neglijarea unor activități care contribuie la dezvoltarea copilului, expunere la conținut 
neadecvat vârstei ( violență, limbaj vulgar ), dar și amenințări directe la siguranța lor fizică, cyber –bulling 
sau chiar tentative de racolare.  

 Pentru a se evita posibilele probleme, ar trebui implicați părinții. Dispozitivul pe care îl folosește 
copilul să fie amplasat într-un loc vizibil pentru ca interacțiunile copilului cu internetul să poată fi 
supravegheate de părinți. De asemenea, o metodă prin care părinții ar putea păstra controlul asupra 
conținutului ar fi crearea de liste de redare în care să cuprindă conținut pe care l-au verificat înainte.  

Un studiu recent, realizat în România, a arătat faptul că 85% dintre copiii cu vârste între 5 și 16 ani 
petrec, în medie, 5 ore pe zi pe rețelele sociale. De asemenea, e cunoscut faptul că și copiii mai mici de 5 
ani folosesc device-urile „smart“, în special telefonul mobil și tableta, fiind pasionați de jocuri online, 
desene animate sau diverse clipuri pe YouTube. 

Pentru a menține o relație echilibrată și de încredere între copii și tehnologie mai putea fi: 
 
• Opțiunea de Parental Control, una dintre setările de conținut din Google Play. Astfel, se poate 

controla tipul de jocuri la care cei mici au acces atunci când butonează telefonul. 
• Să se stabilească reguli clare în ceea ce privește programul de acces la smartphone, tabletă sau 

laptop. Să se evitate exprimarea militărească a unor porunci și să se dea explicații, în schimb, copiilor 
motivele pentru care s-au stabilit aceste reguli: afectează vederea, îl privează de jocul în parc alături de 
prieteni sau nu își poate ajuta mama în bucătărie în timp ce aceasta prepară tarta cu prune, atât de delicioasă! 

• Trebuie învățați principiul echilibrului în toate. Așa cum tot ce este necesar vieții – apă, hrană, somn, 
poate devenit dăunător în exces, la fel și jocurile online sunt o problemă dacă cei mici petrec prea mult timp 
în fața ecranelor. 

• Este bine să se îmbine tehnologia și jocurile online cu educația folosind produse de învățare 
inovatoare, special create pentru noua generație digitală de copii. Plecând de la ideea că învățarea poate fi 
cu adevărat plăcută, sunt specialiști care au conceput o lume în care, prin joc, copiii descoperă tot felul de 
curiozității și informații inedite, ce completează tot ce învăță în clasă, cu ajutorul profesorului. 
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 Trebuie să admitem faptul că astăzi, copiii se joacă și învață altfel. În mod natural, această generație 

digitală a înlocuit vechile tipare de educație cu noi metode care îmbină studiul cu distracția. Dacă ne 
raportăm la activitatea de la clasă tot mai mulți colegi semnalează faptul că tot mai mulți copiii se foiesc în 
bănci, vorbesc, nu sunt atenți. Vina? Realitatea demonstrează că fiecare dintre cele două tabere ale educației 
– elevii și dascălii deopotrivă – sunt victime ale unui sistem inactual, care n-a înțeles că adaptarea tinerilor 
la societatea modernă nu se poate face folosind vechile metode. În ultimii 3 ani, educația românească a 
permis pătrunderea unor instrumente noi și eficiente de învățare: manualele digitale, platformele 
educaționale și, în general, metode alternative de învățare. Totuși, prin comparație, sistemul de învățământ 
finlandez, considerat de unii experți în educație cel mai bun din lume, apare oarecum în disonanță față de 
cel românesc. Ca idee, nordicii au renunțat la anumite materii clasice, vor să înlocuiască băncile în care 
copiii stau pasivi și ascultă profesorul cu un alt tip de așezare la ore și introduc, cel puțin o dată pe an, 
metode noi de predare conforme cu evoluția societății.  

Cu toate acestea, perioada actuală în care toată activitatea de învățare s-a mutat în mediul online ne-
a făcut și pe noi, cadrele didactice, să ne îndreptăm atenția spre resursele pe care ni le poate oferi internetul. 
Școala s-a mutat pe diferite platforme și pentru a ne putea desfășura în mod eficient activitatea suntem 
obligați să folosim jocuri logice, filmulețe educative și, în general produse de învățare care să-i ajute pe 
elevi să-și însușească mult mai atractiv informațiile, pentru a determina o atitudine pozitivă în ce privește 
școala, stimulând totodată curiozitatea și dorința lor de a cunoaște.  

Nu a fost deloc simplu pentru că nu am fost formați în acest sens, am fost nevoiți să devenim 
autodidacți, să studiem fiecare pe cont propriu și să selectăm resurse pentru elevi în funcție de vârstă și de 
nivelul lor de înțelegere.  

Sistemul de învățământ românesc trebuie regândit, actualizat, fapt demonstrat de activitatea 
desfășurată în ultima perioadă, care, trebuie să recunoaștem că ne-a prins nepregătiți, de la cel mai înalt 
nivel. Trebuie gândite noi strategii care să ne permită să putem folosi și în clasa reală instrumente de lucru 
digitale care să fie accesibile pentru toți și care atunci când ne vom confrunta cu situații similare să nu fim 
nevoiți să întâmpinăm problemele cu care ne-am confruntat în prezent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
1) www.intuitext.ro 
2) Gheorghe, Vigiliu, Editura Prodromos, 2013 
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ȘCOALA ALTFEL - ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. INV. PREȘC. STOEAN RODICA-SIMONA 

GRADINIȚA STEP BY STEP CU P.P. DUMBRAVA MINUNATA, 
MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

 
 Nu-i înveți pe alții ceea ce vrei, nu-i înveți ceea ce știi, îi înveți ceea ce ești. (J.Jaures)* 
 
 Nimeni nu era pregătit pentru această situație! Stare de urgență - decretată ca urmare a extinderii 

epidemiei de coronavirus. Cine s-ar fi gândit că vom fi nevoiți să ne izolăm, să ne oprim din activitățile 
profesionale, personale, să limităm relaționarea interumană directă și nu numai?! M-am gândit în primul 
rând la copii. Ce vor face ei atâta timp în casă, într-un spațiu limitat, pentru mulți dintre ei? Cum îi pot 
ajuta? Cu toții ne dorim, profesori sau părinți, să contribuim la creșterea unor copii sănătoși și echilbrați 
mental și emoțional. 

Din poziția educatorului pregătit să le ofere copiilor oportunitatea de a învăța comporta-mente 
esențiale, ceea ce ar trebui aceștia să știe și să fie capabili să facă, m-am simțit pusă în dificultate. Voi reuși 
eu să îmi exercit în cotinuare acest rol, în condițiile date? 

Pentru o educatoare competentă, fermă și asumată am analizat situația și împreună cu colega mea ne-
am propus să organizăm un grup pe whatsapp în care să înscriem părinții copiilor din clasa noastră. Am 
întocmit planificarea activităților conform Curriculumului de învățământ pentru educație timpurie și am 
proiectat activitați tematice pe teme de studiu. 

În fiecare zi am postat pe acest grup într-un interval de timp stabilit cu părinții, materialele pregătite 
în prealabil, conform temei, pe domenii experiențiale. Spre exemplu, tema săptămânală ”Învăț despre 
meserii”. Luni ALA 1 - Alfabetizare – Descrie ce vezi în imagine. Le-am postat imagini specifice unor 
meserii și am propus ca ei să descrie persoana din imagine, să recunoască meseria pe care aceasta o are, să 
denumească uneltele și la ce sunt folosite. Construcții - Micii constructori - să construiască o casă, aceea 
în care locuiesc (un bloc/o casă) din lego. ADE: D.Ș. – Cunoașterea mediului – Meserii, am postat un 
videoclip descărcat de pe youtube.com și le-am explicat părinților ce ar trebui să facă: să discute despre 
meserii, să-i pună pe copii să aleagă o meserie preferată și să-și motiveze alegerea sau să deseneze ceea ce 
le-a plăcut. Le-am postat fișe, conform temei date și, la alegere, una dintre acestea să o rezolve. ALA 2 - 
Ghicitori despre meserii, copiii au audiat ghicitorile și au dat răspunsurile solicitate. 

Am învățat părinții cum să-i învețe pe copii! Pentru că nu știam ce ar trebui să facem, nu am primit 
decât recomandări, la început, m-am gândit să specificăm de fiecare dată părinților că noi le propunem 
aceste materiale și că ei sunt cei care decid asupra modalităților de transmitere, de momentul și timpul 
acordat copilului. Le-am propus să ne apeleze ori de câte ori au nevoie de un suport, de o îndrumare, un 
sprijin deoarece nici pentru ei nu era ușor. 

Când nu găseam material adecvat temei din planificare, am improvizat din materiale reciclabile 
material didactic, ne-am mobilizat familia, transformându-ne în ”regizor” și” actor” astfel, realizând filme 
scurte. Spre exemplu: D.Ș. - Activitate matematică: ”Al câtelea fluturaș a zburat”; D.O.S. - Activitate 
practică confecționare: ”Avionul”; D.L.C. – Memorizare: ”Ce miros au meseriile”. Copiii au fost încântați 
și solicitau să rezolve sarcina concomitent cu vizionarea filmulețului postat. Acest lucru l-am observat din 
înregistrările primite de la părinți. În acest sens, i-am rugat pe părinți să ne ofere poze, instantanee, filmări 
cu copiii atunci când rezolvau sarcinile primite și să le posteze pe grup. 
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Am constatat că după o perioadă de timp ni se încărca memoria telefonului și am decis să facem un 
cont drive în care să descărcăm materialele pe care părinții să le distribuie copiilor. Tot în acest cont fiecare 
copil are un folder, iar părinții postează tot ceea ce lucrează cu ei în acestea. 

Ar fi multe de scris referitor la Școala de acasă. A fost o experiență nouă, bogată si intensă. Acesta 
este doar un episod din ceea ce am muncit și am trăit în această perioadă. Dacă ar trebui să spun, pe scurt, 
ce am simțit, aș spune așa: nimic nu poate înlocui munca directă și relaționarea cu copilul la sala de clasă! 
Imi lipsesc privirile, îmbrățișările copiilor și zâmbetele lor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*REFLECȚII ȘI MAXIME - vol.I, Ediție îngrijită de CONSTANTIN BĂDESCU – Editura 

Științifică Și Enciclopedică, București, 1989, pag. 389. 
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ADAPTAREA LA ȘCOALA ON-LINE 
 

PROF. STOICA MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC”BARBU A. ȘTIRBEY”- BUFTEA 

 
”Timpurile se schimbă şi noi ne schimbăm odată cu ele.” (Ovidius) 
 
Din păcate noua situaţie creată de această pandemie a avut un impact diferit asupra noastră, a 

profesorilor. Ne-a pus în situaţia de ne testa rezistența, de a ne adapta la o educaţie în care este necesară o 
implicare mult mai mare şi o solicitare cu care mulţi nu am fost obişnuiţi. De la activitatea în clasa, în care 
vedeam chipurile curioase și sincere ale elevilor noștri, am trecut la interacțiunea cu emoticoanele și 
logourile din fața ecranului.  

Comunicarea mediată de ecrane ne-a descurajat pentru început, pentru că ne-a aratătat partenerii de 
discuție într-o realitate neobișnuită, în care emoțiile s-au citit mult mai greu. Într-o sală fizică de curs ne 
era mai ușor, puteai să-i evaluezi pe elevi imediat și să te asiguri că lecția a fost înțeleasă. Ii priveai pe elevi 
în ochi când aveai ceva de spus și îi simțeai imediat dacă sunt bine, dacă sunt atenți și dacă au priceput. In 
on-line nu poți vedea toate aceste stări.  

Fiecare dintre noi a trebuit sa-şi găsească propria modalitate de a-şi continua activitatea, de multe ori 
printr-un efort considerabil, multă îngăduință şi foarte multă implicare. Predând la două scoli gimaziale şi 
un liceu, am avut ocazia să lucrez cu elevii mei pe patru platforme educaţionale: la liceu am lucrat pe G 
Suite For Education (mai lucrasem anterior), iar la şcoli am început pe ASQ.ro şi am continuat cu 
Adservio.ro şi Microsoft-Office365. Fiind profesor de TIC nu mi-a fost greu să-mi desfășor activitatea pe 
aceste platforme, ba chiar am realizat ghiduri de utilizare a unor aplicaţii (crearea de grupuri și încărcarea 
de materiale pe Teams de pe platforma Microsoft şi programarea lecţiilor pe Teams) prin care mi-am ajutat 
o parte din colegi să înţeleagă modul de lucru al aplicaţiei respective.  

Surpriza cea mai mare au fost elevii, în special cei din clasele a V-a şi a VI-a care au fost extraordinar 
de curioşi şi receptivi. Ei au fost primii care au accesat platformele respective într-un număr foarte mare. 
Revenind la elevi, am căutat să fiu cât mai convingătoare, să-i încurajez, sa-i laud pentru performanţa de a 
învăţa foarte rapid să lucreze pe o platformă on-line într-un timp atât de scurt, să-i ajut atunci cand au nevoie 
de îndrumare. Cu foarte mici excepţii, activitatea de predare-învăţare am realizat-o pe platforme de 
interacțiune în timp real, partajând ecranul pentru a le explica mai bine modul de utilizare a unor aplicaţii, 
sau permiţând elevilor să-şi partajeze ecranul pentru a putea răspunde la lecţie. Dar au fost şi neajunsuri, 
precum elevi care nu au avut posibilitatea de a se conecta on-line. Pentru aceştia am pregătit materiale pe 
care le-am distribuit pe grupul de whatsapp al clasei.  

 Sigur că lecţiile desfăşurate în sala de clasă sunt mai eficiente şi mai fireşti pentru elevi şi profesori, 
dar trebuie să fim pregătiţi şi pentru a realiza și educaţia la distanţă. Poate că ar trebui să ne gândim la o 
platformă on-line în care să existe lecții și materiale, accesibilă profesorilor și elevilor de pe orice dispozitiv 
care se poate conecta la internet. Cred că în vacanță va trebui să avem strategii pregătite pentru toate 
situațiile care pot fi întâlnite în următorul an școlar, întrucât educația copiilor trebuie să fie prioritară. 
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ŞCOALA ON LINE SUB LUPĂ 

 
STOICA MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GHERGHEȘTI 
 
 Pandemia provocată de COVID- 19, care ne-a găsit mai mult sau mai puțin pregătiți, ne-a convins 

că singura modalitate responsabilă de continuare a activităților didactice a fost sistemul on line. Dacă în 
sistemul privat lucrurile au stat mai bine, acolo existând resurse financiare care au putut fi mobilizate pentru 
digitalizare, în învățământul public au existat numeroase probleme cu care s-au confruntat elevii, părinții și 
profesorii. 

Sistemul de învățământ on line și-a dovedit, convingător, anumite avantaje dintre care pot fi 
enumerate: 

1. Copiii nu mai fac naveta, evitându-se riscurile și efortul fizic, mai ales în mediul rural, unde o 
parte dintre copii parcurgeau zilnic zeci de kilometri; 

2. Copiii se familiarizează cu tehnologia, descoperă programe interactive care le facilitează învățarea; 
3. Se pune mai mult accent pe practică decât pe teorie ; 
4. Programul poate fi mai flexibil, elevul având posibilitatea să și-l organizeze cum dorește ; 
5. Se evită aglomerația din școli, mai ales în școlile din mediul rural cu populație școlară numeroasă, 

unde se învață în mai multe schimburi; 
6. Cadrele didactice bine pregătite pot preda în cele mai îndepărtate sate, având în vedere că nu 

trebuie să mai facă naveta; 
7. Părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot 

fi la curent cu situația școlară a copilului lor; 
8. Copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult;Pot fi folosite manualele 

digitale care sunt de calitate superioară celor fizice, având în vedere transmisibilitatea celor din urmă; 
9. Elevii timizi au șansă de afirmare, iar cei introvertiți se simt mai confortabil, deoarece ” scapă ” 

de obligația socialăzării; 
 Dintre dezavantajele sistemului de educație on line, pot fi amintite : 
1. Lipsa accesului la tehnologia digitală poate crea mari probleme (deficit de dispozitive, conexiuni 

insuficient de bune); 
2. Lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente, având în vedere că elevul 

are acces la toate resursele on line și off line; 
3. Mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor on line de tip Zoom, iar ” școlarizarea 

” acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare; 
4. Lipsa spațiilor potrivite pentru învățământul on line în unele locuințe mici, mai ales în familiile 

sărace cu mulți copii; 
5. Concentrarea redusă la lecțiile on line, deoarece elevul nu poate fi supravegheat de profesor ; 
6. Mai multă presiune pe elevi, care trebuie să studieze și să descopere singuri, comparativ cu mediul 

educațional tradițional unde primeau mai ușor informațiile și explicațiile ; 
7. O mai mare presiune pe părinți, care trebuie să își ajute mai mult copiii la lecții, să le achiziționeze 

echipamente, să le asigure conexiunea la Internet; 
8. Interacțiunea profesor – elev, elev- elev este mai greoaie, fiind afectate relațiile sociale și 

aptitudinile de socializare, copiii având posibilitatea să comunice mai greu ; 
 Dincolo de avantaje și dezavantaje, învățământul on line a dat posibilitatea unor reflecții peste care 

nu se poate trece cu vederea : 
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1. Flexibilizarea întregului sistem de învățământ în raport cu dinamici imprevizibile ale lumii în care 
trăim: ca structură, resurse, funcționalitate, competențe, exercițiu previzional, pentru a face față evoluțiilor 
de nivel macro/ extra ce exced propria responsabilitate; 

2. Valorificarea și integrarea noilor descoperiri în materie de comunicare și informare la nivelul 
practicilor formative; 

3. Regândirea curriculumului școlar, la nivel de planuri cadru, programe școlare, manuale, auxiliare 
didactice; 

4. Integrarea cyber culturii în cadrul culturii oferite de școală. Spațiul virtual poate adăposti un vast 
material ce poate deveni relevant și din punct de vedere didactic, dacă este integrat din perspectiva unor 
obiective de învățare ; 

5. Actualizarea și adaptarea eșafodului evaluativ sau a unor componente ale acestora în raport cu 
condițiile unei situații de învățare la distanță; 

6. Pregătirea personalului didactic, atât inițial, cât și pe parcurs pentru folosirea mediului virtual în 
practica școlară; 

7. Afirmarea autonomiei, demnității și importanței profesiei didactice, care trebuie apreciată și 
recompensată corespunzător. Mulți actori din sistemul educațional, elevi/ studenți, părinți, și-au putut da 
seama în această perioadă cât de complexă și dificilă e prestația didactică ; 

8. Valorizarea și responsabilizarea actorilor mai puțin evidenți în exercițiul formativ: elevi/ studenți, 
părinți, comunități locale, ONG –uri, etc; 

9. Manifestarea optimismului pedagogic de către principalii actori educaționali, mai ales în situații 
de criză, care au dovedit responsabilitatea, creativitate, implicare, dăruire pentru continuarea învățării 
școlare; 

10.Instituirea culturii competenței la toate nivelurile sistemului de învățământ românesc. 
 
Cu bune și rele, cu reușite și neajunsuri, școala on line a constituit un bun prilej de dezvoltare 

profesională a fiecărui om al școlii, de dezvoltare instituțională a fiecărei organizații școlare, de creare a 
unor echipe sudate de lucru elevi- părinți- cadre didactice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
www.constantincucos.ro – ” Zece lecții pentru sistemul educativ ca urmare a pandemiei” 
www.pov21.ro – ” Școala on line cu avantajele și dezavantajele ei„ 
www.libertatea.ro – ” Avantaje și dezavantaje ale învățământului on line din România” 
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EXPERIENȚA ONLINE 

 
STOICA NICOLETA MĂDĂLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MATEI BASARAB” TÂRGOVIȘTE 
CLASA: A II A  

 
Proiectul transdisciplinar- Familia mea 
 Am preluat ideea din Manualele pentru clasa a II-a, Editura Intuitex. 
 I-am îndrumat pe elevi astfel încât să înveţe să caute informații despre familia lor și depre modul de 

realizare a unei cărți. 
 Am stabilit împreună cum va arată coperta, care va cuprinde: titlul cărţii – „Familia mea” (scrise cu 

litere în forme atractive sau litere lipite), numele copilului, o imagine adecvată, Editura „Prietenii 
cunoașterii”. 

 Am discutat despre membrii familiei și despre cum putem realiza arborele membrilor familiei. 
 Fiecare a avut ca sarcină să se informeze în legătură cu ziua de naștere a fiecărui membru din familie 

și să realizeze un calendar al zilelor de naștere. 
 Le-am propus copiilor să realize o felicitare pentru cea mai apropiată aniversare a unui membru din 

familie. A urmat realizarea un desen (pictură, colaj) cu titlul ,,Famila mea”. 
 Pe o altă pagină din cartea familiei lor au scris despre cea mai amuzantă întâmplare petrecută cu 

familia. A urmat îmbarcarea pe o navetă spațială și, împreună cu familia, au călătorit în Sistemul Solar. Cu 
ajutorul aplicaţiei "NasaSelfies", și-au făcut costume de astronauți și ne-au împărtășit ceea ce au văzut în 
spațiu. 

 La final au compus un imn/cântec/dans al familiei lor. 
 Elevii au prezentat, în cadrul unei sesiuni video pe Zoom, produsul realizat, apoi au încărcat proiectul 

pe platforma Classroom. 
 Scopul a fost să-și consolideze cunoștințele despre relațiile și fenomenele din mediul apropiat, 

recunoașterea planetelor Sistemului Solar, identificarea și explicarea unor schimbări/evenimente din viața 
omului, rezolvarea unor probleme pornind de la sortarea și reprezentarea datelor, transmiterea în scris cât 
mai bine a unor mesaje scurte. 

 De asemenea, își formează capacitatea de realizare a schimbului de bune practici în mediul online, 
își vor forma competenţe digitale. 

 Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în 
perioada suspendării cursurilor. Platformele Zoom și Classrom pe care m-am întâlnit cu copiii mei, au 
facilitat comunicarea în timp real. În această perioadă am utilizat resurse educaționale deschise și conținut 
digital, cum ar fi situri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare 
virtuale, muzee virtuale, la acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare. 
Cu toate acestea activitatea didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare multimodale, cu 
feedback necesar și autoreglare în timp real. 

 În această perioadă, consider că dedic mai mult timp decât în maniera tradițională și reușesc mult 
mai greu să motivez și să mențin treaz interesul elevilor.  

 În perioada actuală, au de suferit aspectul relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a 
evaluării și a feedback-ului, monitorizarea și stimularea performanțelor, individualizarea și personalizarea 
învățării; 

 Competențele digitale dobândite de mine în această perioadă reprezintă achiziții utile pentru 
activitatea didactică viitoare. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
 ,,Școala online înseamnă să fim împreună de la distanță, să mergem peste pandemie. Cele mai 

frumoase activități au fost proiectul ,,Familia mea” și activitățiile din școala altfel.” A.N. 
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 ,,Pentru mine, activitățiile din online înseamnă să învățăm altfel.”N.M. 
 ,,Pentru mine, școala online este ceva nou, frumos pentru că sunt acasă tot timpul, dar îmi doresc 

foarte mult să fiu la școală alături de colegii mei. Statul în fața laptopului este foarte obositor, dar am învățat 
să lucrez pe el. Sper ca din toamnă să ne întoarcem la școală! T.P. 

 ,,Îmi place la școala online deoarece m-am reîntâlnitt cu doamna, cu colegii. Îmi place școala și așa, 
dar mult mai bine este la școala obișnuită, cea cu holuri pline de elevi. Vreau la Școala mea!” I.I. 
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ȘCOALA ONLINE - ȘCOALA DE ACASA 

 
PROFESOR STOICHESCU MIHAELA-ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE FRAȚILA” GLIMBOCA 
 
 Începând cu data de 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorientat către noi practici de comunicare prin 
care să se asigure continuitatea învățării. 

 În acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat amploare, adulți și copii deopotrivă aflându-se în 
situația de a descoperi noi moduri de conectare socială. 

 Activitatea didactică este o activitate complexă cu forme de comunicare multimodale, cu feedback 
necesar și autoreglare în timp real. 

 Activitatea online are, dincolo de avantaje, limite în ceea ce privește relaționarea cadru didactic – 
elev. De asemenea, sprijinul oferit elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de 
realizat online. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
acest lucru se poate realiza ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Comunicarea 
ajunge să devină oarecum artificială, din cauza imposibilității obținerii unui feedback real.  

 Pentru susținerea activităților de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit mai multe mijloace, 
dintre care cel mai frecvent: Whatsapp și Facebook messenger, aplicații pentru comunicare sincronă în grup 
prin apeluri video / videoconferințe (Zoom, Meet, Webex) și platforme specializate de elearning ( Google 
classroom, etc.).  

 Dincolo de dificultățile de natură tehnică ( probleme cu stabilirea conexiunii online, activarea 
camerei, a microfonului, etc.) s-au putut realiza activități online interesante și constructive pentru elevi,  
,,altfel” de activități, ce reprezintă elemente inovative în sistemul de învățământ românesc. Elevii au reușit, 
într-o bună măsură, să lucreze autonom. Este clar că utilizarea unor instrumente digitale crește atractivitatea 
pe care elevii o au față de procesul de învățare, generația actuală fiind generația născută cu telefonul/tableta 
în mână. 

 Această experiență de utilizare a unor resurse digitale a constituit startul fundamental pentru a face 
față actualei stări. Cel mai important suport pentru activitățile didactice online au fost bunele practici 
împărtășite de către unii colegi mai experimentați și tutorialele găsite pe Internet. Astfel, au apărut clasele 
de elevi virtuale, învățarea non-formală (școala de la domiciliu) a devenit o provocare pentru cei mai mulți 
profesori. 

 Competențele digitale dobândite în această perioadă au devenit achiziții utile pentru activitatea 
didactică viitoare.  

 Un alt factor important în cazul mutării școlii în online este rolul părintelui, ca partener al cadrului 
didactic. Acesta a trebuit să gestioneze procesul de acasă. În general, părinții nu pot acorda suportul necesar, 
cerându-se astfel Școala părinților, un concept mai greu de realizat. Nivelul de implicare al familiei a crescut 
simțitor. 

 Indiferent de performanțele cadrului tehnic, de abilitățile profesorului, de gradul de adaptare a 
conținuturilor la noul context, procesul de predare-învățare-evaluare este diminuat în mediul online. 

 Profesorii trebuie să aibă multă încredere în propriile competențe pedagogice și în valoarea acestora 
pentru proiectarea activităților de învățare la distanță ( centrarea pe ESNȚIAL, realizarea unei distincții 
între ceea ce se poate face online și ceea ce rămâne de făcut în sala de clasă).  

 Din punctul meu de vedere, clasele virtuale nu vor putea niciodată înlocui clasele reale.  
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 ,,Oricât s-ar dezvolta tehnologia,  
Prietenă cu omul juvenil 
Un dascăl va rămâne alifia  
Ce vindecă un suflet de copil 
.............................................. 
 
Oricât ar avansa tehnologia  
Și-ar sta în bancă-alături de copil,  
Un dascăl va rămâne doctoria  
Ce modelează sufletul fragil.” 
  
(Ana Vercedea Ardelean- Dascălul nu piere) 
 
 

 
( din săptămâna Școala Altfel- Școala de acasă) 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

STROE IRINA-GARIELA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR”, 

 TARGU-JIU 
 

 Homeschooling-ul(școala de acasă), deși nu este încă o metodă de învățământ populară în România, 

crește în popularitate în străinătate. Părinții moderni sunt în căutare de metode alternative școlilor 

tradiționale, iar homeschooling-ul este una dintre ele.  

Ce este Homeschooling-ul? 

Homeschooling înseamnă educarea copilului acasă. Parinții aleg această metodă pentru că nu sunt 

mulțumiți de curriculă, metodele de predare sau din motive religioase.  

Avantajele Homeschooling-ului 

Deși e considerat o formă alternativă de educație, e una dintre cele mai vechi forme de educație din 

lume. Copiii erau educați acasă de părinți sau de tutori înainte de concepția sistemului public de educație. 

1.Educație unu la unu 

Mărimea unei clase obișnuite în România este de 25 de elevi. Profesorii trebuie să se concentreze 

asupra tuturor elevilor, ceea ce este foarte greu. În Homeschooling, părintele se concentrează doar asupra 

unui copil, în timp ce un profesor nu poate întotdeauna să ajute un copil și nu poate să le dea atenție în mod 

egal celor 25 de elevi și nu poate urmări constant progresul elevului. 

2.Program flexibil 

Școlile publice au un program riguros. Te grăbești să îi duci la școală sau se grăbesc să prindă 

autobuzul, nu dorm suficient și uneori nu reușesc să ia micul dejun. Programul de homeschooling e stabilit 

de tine împreună cu copiii tăi și nimeni nu mai trebuie să se grăbească pentru a ajunge la școală. 

3. Învață de dragul cunoașterii, nu a notelor 

Copiii sunt puși sub presiune de rude, profesori, colegi și prieteni să ia note bune. Notele reflectă cât 

de buni sunt ei la școală, reprezentând cartea lor de vizită. De aceea mulți aleg să se concentreze pe obținerea 

unei note mari, nu pe învățare. Acest lucru duce la o educație superficială, învățată pe de rost, pe care 

copilul o să o uite într-un timp scurt. 

Avantajele învățatului la școală 

1. Învață mai multe materii 

La școală, copiii are profesori și învățători specializați, care îi expun la o varietate de subiecte. Așa, 

le este mai ușor copiilor tăi să învețe puțin din toate, să își dezvolte cultura generală și să găsească un subiect 

de care este pasionat. 
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2. Socializarea 

Școala este locul principal unde copiii se întâlnesc cu alții de vârsta lor și își fac prieteni. Pot să 

experimenteze excursii și ieșiri cu clasa, lucrează în echipă, își dezvoltă abilitățile de comunicare. Sunt 

expuși la o varietate mai mare de oameni decât cei care învață acasă. 

3. Independența 

Oricât de mult ne iubim copiii și oricât de mult ne-am dori să petrecem foarte mult timp cu ei, e foarte 

important să le acordăm și timp departe de noi. Altfel, ar ajunge să se bazeze pe noi, în loc să se bazeze pe 

forțele proprii. 

Homeschooling-ul și învățământul tradițional au avantaje și dezavantaje. Sunt unii copii care sunt 

mai potriviți pentru primul tip de educație și alții cărora le priește cel de-al doilea. Important e să ne 

asigurăm că le oferim copiilor noștri o educație de calitate și că îi susținem în dezvoltarea lor emoțională. 
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 Elisabeta Georgescu - ,,Optimizarea formării cadrelor didactice – obiectiv şi condiţie a reformei 

învăţământului’’. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!:  

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

 PROF. STROIE MIRELA MARIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU, TÂRGU JIU 

 
 În zilele pandemiei, virtualul pare a deveni noul real în multe din segmentele vieții de zi cu zi. 

Blamatul virtual este acum încurajat, se investesc în el bani, timp și chiar emoții. Și nu doar pentru perioada 
pandemiei ci, destul de probabil, și pentru cea de după. O lume nouă se întrezărește la orizont, o lume în 
care profesori și elevi, de toate vârstele, dar si părinți, fiecare din casele lor, încearcă un nou tip de 
socializare și de interacțiune, pentru a duce școala mai departe. Pentru unii mai greu, pentru alții ușor, 
pentru unii aproape imposibil financiar sau tehnic, pentru alții o nimica toată, lucrurile merg înainte intr-un 
deja devenit noul firesc, chiar dacă la viteze diferite.  

 Dar, nu toți suntem de aceeași părere. În opinia mea, rămâne tot învățământul clasic, „predarea este 
un act empatic” și că nimic nu poate înlocui interacțiunea directă dintre profesor și elev, față în față cu 
privirea elevului în ochii profesorului, cu emoția pe care o transmite profesorul. Am nevoie să văd privirea 
elevului meu pentru a constata câtă uimire, neînțelegere sau bucurie stau în ochii lui după o oră de curs. Cel 
mai bun feedback, nefalsificabil, e acela al interacțiunii vii. Aceste lucruri nu pot fi înlocuite cu nimic, 
școala nu înseamnă doar ore, înseamnă prietenie, alergare, recreere, gândire, joc, program bine 
stabilit, teme, învățatul în grup, păreri personale. Elevii nu își vor dezvolta toate aceste ramuri. Școala 
nu trebuie să fie o povară, din contră, trebuie să găsești activitățile care te fac fericit zilnic, să mergi cu 
plăcere. Plus că prin intermediul calculatorului elevul nu înțelege informația la capacitate maximă. 
Un telefon, o tabletă, un monitor, oricâte informații ar transmite, nu pot transmite și sentimente, 
trăiri sufletești, nu pot crea convingeri și caractere. 

 De asemenea, nimeni nu poate crede că trecerea de la educația față – către - față la educația online 
se poate face în câteva săptămâni sau chiar luni, fără investiții serioase. Cu atât mai mult, sunt complet naivi 
aceia care cred că reforma sistemului educațional se poate întâmpla evenimențial, sub condițiile pandemiei. 
Nimeni nu rezolvă o criză în altă criză. Educabilii nu beneficiază de laptop sau tabletă personală, în 
anumite cazuri există o singură resursă materială de acest tip într-o familie cu minimum doi copii și spații, 
în locuință, care nu îngăduie o bună optimizare a ergonomiei pentru desfășurarea actului educațional în 
paralel; mulți nu au un abonament de internet de viteză care să îngăduie o conexiune video foarte bună și, 
ca să fim sinceri, poate că sunt la fel de mulți cei care nu au, deloc, parte de acest serviciu. Trebuiesc multe 
achiziții pentru a susține infrastructura educațională, să se poată deschide calea pentru ca educabilii și 
profesorii să primească deopotrivă gadget-uri pentru desfășurarea educației online. Deci statul trebuie să 
reușească să elimine diferențele dintre mediul urban și rural, să ajute în mod eficient și concret aceste 
categorii vulnerabile să aibă acces la educație prin punerea la dispoziție de aparatură tehnică ( laptop/ 
calculator) care să îi permită accesul, abonamente de internet, etc. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT FINLANDEZ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR STUPARU ALINA-NICOLETA  

GPP „LICURICI”, LOCALIATEA OVIDIU, JUDEȚUL CONSTANȚA 
 
 Am ales să vorbesc despre acest sistem deoarece Finlanda are cel mai ridicat nivel de trai din lume 

și cel mai evaluat sistem educativ. Studiile de specialitate arată că elevii din școlile finlandeze se numără 
printre cei mai buni din întreaga lume. Acest lucru poate părea bizar, de vreme ce copiii își petrec mult mai 
puțin timp la ore decât colegii lor din alte țări, iar temele pentru acasă nu le răpesc mai mult de 30 de minute 
în fiecare zi. 

 Finlanda atrage atenția lumii atunci când se constată că elevii săi obțin performanțe mari la testele 
PISA – teste internaționale menite să verifice nu atât cunoștințele tinerilor, cât mai ales modul cum aceștia 
gândesc. Cum se face că finlandezii se plasează consecvent pe primele locuri la testările educaţionale 
internaţionale? Nu este de mirare. Sunt mai multe explicații pentru aceste performanțe.  

 Copiii încep școala la 7 ani şi nu se confruntă cu examene până la vârsta de 16 ani, când susțin 
singurul examen important în sistemul lor educațional. Orele în Finlanda durează 45 de minute și sunt 
despărțite de pauze care se întind pe o durată de 15 minute, cea mai lungă din întreaga lume. Au foarte puţine 
teme pentru acasă, se stimulează raționamentul critic înaintea memorizării mecanice. Învăţământul 
finlandez pune mare preţ pe ştiinţe şi pe practică, de aceea cele mai multe cursuri de ştiinţe au loc în 
laboratoare, în grupuri de maximum 16 elevi şi se concentrează pe experimente ştiinţifice. 

Deoarece nu există inspectorat școlar, ṣcolile au dreptul de a personaliza actul educativ conform 
propriilor decizii administrative, fiind doar ghidate de curriculă. 

Curriculumul Național este rezultatul unui proces de colaborare între Consiliul Național Finlandez al 
Educației, municipii, școli și profesori, precum și formatori, cercetǎtori ṣi alte pǎrți interesate (pǎrinți ṣi 
elevi, prin intermediul sondajelor de opinie). De asemena, curriculumul trebuie schimbat periodic, în paralel 
cu nevoile societǎții: evoluția tehnologiei, globalizarea, schimbarea climei, a economiei. 

Anul ṣcolar din sistemul de învățământ finlandez se structureazǎ pe 5 perioade, fiecare perioadǎ având 
între 38 ṣi 40 zile, în funcție de tematica abordatǎ. Lecțiile realizate sunt în numǎr de trei pe sǎptǎmânǎ, o 
astfel de activitate având durata de 75 minute. În funcție de disciplina predatǎ, existǎ anual între 16 ṣi 20 
de cursuri. Dupǎ fiecare perioadǎ de predare-învǎțare, au loc examene care urmǎresc sǎ evalueze 
competențele însuṣite de elevi pe parcursul lecțiilor. Aceste examene se desfǎṣoarǎ pe durata a 7-8 zile. 

Sistemul de notare în Finlanda conține 10 puncte. Până în clasa a III-a, însă elevii nu sunt evaluați prin 
note. Din clasa a III-a și până în clasa a VII-a, se acordă calificative de la „se poate mai bine” până la 
„perfect”. Notele și calificativele sunt confidențiale, nu sunt utilizate pentru a crea ierarhii sau a fi motive de 
mustrare, ci exclusiv pentru a-i motiva pe elevi să-și îmbunătățească aptitudinile și cunoștințele. 

Existǎ foarte puține ṣcoli private, majoritatea elevilor studiazǎ în ṣcoli de stat, beneficiind de diferite 
facilitǎți. 

Clasele din școlile finlandeze sunt organizate astfel încât să permită elevilor să se simtă în largul lor 
în timpul cursurilor. Covoarele din săli, canapelele, fotoliile și pernele cu care sunt dotate le oferă copiilor 
prilejul sa se așeze cum doresc și să acumuleze informațiile într-un cadru mai puțin formal, relaxați și 
receptivi la tot ce li se spune. 

Sistemul de învățământ finlandez a preluat recent învățarea bazată pe explorare. În locul lecțiilor 
obișnuite la materiile de sine stătătoare, se urmează sesiuni de 6 săptămâni în care elevii studiază un anumit 
subiect din mai multe puncte de vedere. De pildă, subiectul popoarelor migratoare se analizează din punct 
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de vedere geografic (de unde provin), istoric (ce s-a întâmplat) și cultural (obiceiuri, tradiții etc.). Copiii își 
pun întrebări și găsesc singuri răspunsuri, fiind asistați de profesori și sprijiniți în procesul cunoașterii. 

Câteodată, elevii din Finlanda organizează petreceri la școală menite să le consolideze relația cu colegii 
și profesorii. Copiii își aduc de acasă saci de dormit, se uită la filme, se joacă și dorm în sala de sport. 
Dimineața, iau micul-dejun împreună. 

Un lucru minunat din școlile finlandeze consider că îl reprezintă bibliotecile care oferă un companion 
extrem de plăcut pentru lectură: un câine dresat să asculte cu atenție când i se citește o poveste. Uitați o 
modalitate de a face cititul o activitate extrem de plăcută pentru copii! 

Statul finlandez este preocupat de asigurarea unui învățământ viabil, capabil să motiveze elevii. 
Sistemul educativ este foarte bine gândit și făcut în sprijinul elevilor. Finlanda are cel mai mare procent, 
din Europa, al elevilor care ajung la facultate, 66%, iar 93% dintre finlandezi promovează liceul. În același 
timp, diferența dintre cei mai slabi și cei mai buni elevi este cea mai mică din lume. Nu există școli slabe 
și școli pentru elite, părinții sțiind că oriunde își dau copilul, el va beneficia de aceeași calitate a educației. 
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 ȘCOALA DE ACASA - GANDURI DE COPIL; GANDURI DE DASCAL 

 
 P.I.P. ANCA SUCIU,  

LICEUL “MATEI BASARAB”, CRAIOVA 
 P.I.P. ANDRADA ELENA DRĂGĂNESCU,  

ȘCOALA “SF. DUMITRU”, NR.18, CRAIOVA 
 
Voi începe acest referat cu câteva noțiuni pur teoretice spicuite de la diveși autori autohtoni. 
”În țările dezvoltate, studiul la domiciliu este o alternativă pentru școlile de stat și private. Acesta este 

legal în țări ca: Australia, Austria, Belgia, Canada, Cehia, Elveția, Franța, Irlanda, Italia, Japonia, 
Luxemburg, Marea Britanie, Mexic, Norvegia, Noua Zeelandă, Portugalia, Suedia, SUA.” 

La noi, studiul la domiciliu vine ca o ”avertizare” adusă sistemului de învățământ de stat. Părinții care 
îmbrățișează această alternativă nu sunt mulțumiți de programele stufoase de studiu, de metodele de predare 
și din nefericire, de cadrele didactice. 

”Cei care practică predarea la domiciliu trebuie să respecte planul național, iar elevul dă o serie de 
testări și examene la intervale regulate de timp și într-o instituție acreditată.  

Specialiștii consideră că elevul are posibilitatea să-și organizeze materia mai eficient și de cele mai 
multe ori să o termine înaintea celorlalți copii. Metodele de predare sunt diversificate și efortul mai crescut 
din partea elevului.” - Mihaela Cojocaru, ”Opinii” 

Și la noi, în timpul pandemiei, învățământul online a devenit o alternativă la școala clasică. Desigur, 
nu toți copiii au beneficiat de acest mod de învățare și sunt cunoscute destul de bine cauzele care au dus la 
acest impediment. Nu toți beneficiază de aparatura necesară, nu toți au internet acasă, nu toți știu să 
manevreze aceste mijloace, majoritatea folosesc împrenă cu alți membri ai familiei gadget-urile existente. 

”La noi, unde societatea este extrem de fragilă și sensibilă la aceste aspecte, homeschooling-ul ar 
accentua individualismul” - Dan Caragea, specialist în psihologie -adevărul.ro 

Normal că se cască o prăpastie între păturile sociale existente în societate, între urban și rural ! De 
aceea, pionii principali ai actului instructiv-educativ, profesorii, elevii, părinții, trebuie să fie în permanență 
adaptați la noile provocări apărute instantaneu. 

”E necesar ca - profesori, elevi, părinți - toți să învețe despre cum pot crea, împreună, o școală mai 
bună. ”Școala acasă”sau școlile alternative pot fi o soluție pentru câțiva copii și câțiva părinți, dar pentru 
câteva milioane este necesar să găsim alte răspunsuri.” - Simona David Crisbășanu, fondatoare de inovație 
în educație ROI.  

 
Desigur că, școala online are avantajele și dezavantajele ei.  
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Avantaje: 
- eliberare de monotonia unui program rigid de patru ore sau chiar mai multe; 
- o altfel de atmosferă - este eliminată atmosfera agitată din clasă sau pauze și se beneficiază de 

liniștea în a învăța lecțiile urcate pe diverse platforme de către profesori; școala online elimină micile iritări 
cotidiene; 

- explorarea unor noi moduri de învățare - experimente, proiecte, filme documentare, etc, toate online; 
Dezavantaje: 
- lipsa de motivație și senzația de vacanță continuă-intervine acest ”lasă că am timp și în altă zi”, se 

pierde interesul pentru actul în sine; 
- lipsa socializării - lipsa colegilor, a prietenilor, a profesorilor; devine inuman să stai închis în casă 

fară să vezi un coleg sau un amic sau profesorul de care ești atașat sufletește; 
În concluzie, ”școala online ne ține conectați la materie, deci ne vom întoarce la școală fiind conectați 

la procesul de învățare”-”Păreri și opinii”, Robert Grigore Manea. 
Cu avantajele și dezavantajele ei, ”Școala de acasă” a suplinit cu brio actul de predare - învățare 

desfășurat în orele obișnuite, la clasă. 
Este de preferat însă să se revină la normalitate, aceasta fiind în favoarea tuturor ! Rolul dascălului în 

educarea tinerei generații este de neînlocuit. Copiii o cer, sunt nerăbdători, emit mesaje în acest sens, iar 
dascălii îi susțin cu aplomb. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie : 
https://adevarul.ro/ 
www.didactic.ro 
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DIALOG CU UN PĂRINTE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: SUCIU LAURA 

 
 „De abia acum, când copiii fac școală de acasă, mi-am dat seama cât de greu e să fii profesor”. Ce 

lecții predau părinții în vremuri de coronavirus 
 La un moment dat, ca parte a măsurilor de luptă ȋmpotriva COVID-19, s-a luat decizia de a se ȋnchide 

şcolile şi de a se trece la sistemul de şcoală online sau de la distanţă. Drept urmare, toate cadrele didactice, 
indiferent de specializare sau materie predată, au fost mobilizate ȋn această direcţie: ţinerea legăturilor 
online cu copiii, s-au creat platforme educaţionale, fiecare şcoală, ȋn funcţie de specific, şi-a implementat 
măsurile necesare desfăşurării orelor la distanţă (diferite aplicaţii pentru clase virtuale, catalog electronic, 
Google Classroom, Zoom etc.), utilizarea eficientă a instrumentelor şi a aplicaţiilor educaţionale utile 
activităţii didactice de la distanţă, conceperea de materiale didactice pentru lecţiile online.  

 Rolul și implicarea părinţilor sunt acum mult mai pregnante decât ȋn sistemul şcolar clasic, de 
dinainte de coronavirus. 

 Atât de puternic este acest efect al şcolii virtuale, ȋncât unii dintre aceşti părinţi, simțind conştient 
sau inconştient gradul de ȋnstrăinare emoţională dintre ei şi copiii lor, au ȋnceput să ia legatura cu dascălii 
pentru a le cere sfaturi, recunoscându-se înfrânţi ȋn lupta cu noile caractere ȋn formare. Reacţile unora dintre 
părinţi nu lasă loc la niciun fel de altă interpretare a acestui efect:  

 „- I-am explicat copilului de trei ori acelaşi lucru şi nu vrea să priceapă. Ce să fac, că deja m-au lăsat 
nervii!” 

 Copilul este motivat să învețe dacă ceea ce învață este legat de realitate, dacă este util și îl ajută în 
viața cotidiană, dacă pornește de la ceea ce cunoaște și de la ceea ce corespunde experienței sale. 

 Învățarea este o experiență personală la care el are nevoie să participe. El învață dacă face, 
interacționează direct, acționează practic, aplică, dacă analizează, apreciază, observă, extrage concluzii, 
adică dacă este implicat activ mental și, mai ales la vârste mici, senzorial și motric. 

 „- Cum ȋl faceţi pe-al meu să fie atent la lecţie, că eu nu reuşesc să ȋl ţin atent mai mult de 5 minute? 
Uff!” 

 Copilul învață mai bine atunci când simte că este apreciat pentru efortul său, că este susținut și 
sprijinit să depășească obstacolele, frustrările pe care le presupune învățarea. 

 În raport cu activitatea școlară, copilul trebuie să îi considere pe părinți niște parteneri dispuși să 
ofere sprijin la nevoie, de aceea comunicarea în cadrul familiei este extrem de importantă. 

 Întrebați-l zilnic pe cel mic ce a făcut la școală, ascultați cu interes ceea ce vă povestește, amuzați-
vă împreună de întâmplările hazlii, încurajați-l să vă spună și aspectele plăcute, dar și pe cele neplăcute din 
ziua respectivă. Arătând un interes deosebit pentru activitatea de la școală, îi dovediți copilului că învățarea 
este un lucru serios, care vă preocupă, și, astfel, copilul va fi mai implicat. 

 „- Puteţi, vă rog, să-mi spuneţi ce măsuri pot lua cu copilul meu, ȋn aşa fel ȋncât să nu devin sau să 
par o mamă rea, iar el să nu mă mai iubească?” 

 Învățarea eficientă se realizează într-o atmosferă plăcută, suportivă, în care copilul simte că poate 
decide, că are un anumit grad de libertate, în care are voie să greșească și în care este susținut să-și corecteze 
greșelile. El are încredere că nu va criticat pentru greșelile sale și nici nu va fi comparat cu alți copii. 

 
 „- Din cauza copilului, că ȋi verific lecţiile şi ȋi controlez activităţile şcolare şi mă enervez uneori, am 

ȋnceput să am certuri ȋn casă cu soţul/soţia. Ce mă sfătuiţi să fac?” 
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 Copilul împărtășește cu familia succesul școlar, realizările, aspectele pozitive, dar și aspectele mai 
puțin plăcute sau insuccesele. Părinții sunt cei care îl sprijină necondiționat pe copil, oferindu-i soluții 
optime pentru rezolvarea unor situații apărute școală: ei îi pot da sfaturi utile, pot împărtăși din experiența 
lor de școlari, se pot consulta cu învățătorul pentru a rezolva împreună unele situații. 

 Să nu uităm că exemplul părinților contribuie major la educația copilului. De exemplu, dacă părintele 
dorește să-l obișnuiască pe copil să citească în timpul liber, poate organiza acasă „Lectura de seară”, un 
interval de timp în care, împreună, toți membrii familiei citesc ceva ce le place. 

 „- Când vorbesc cu el/ea despre lecţii şi exerciţii, am impresia că parcă vorbim două limbi străine 
diferite. Dumneavoastră cum reuşeaţi să vă ȋnţelegeţi cu el la şcoală?” 

 Acest efect al crizei are două părţi benefice: una, cea prin care abia acum, marea majoritate a 
părinţilor își dau seama cât de importantă este contribuţia lor la educarea propriilor copii, nefiind 100% 
apanajul cadrelor didactice. A doua este cea prin care aceiaşi părinţi conştientizează ce muncă de Sisif 
prestează cadrele didactice ȋn timpul procesului de ȋnvăţământ clasic şi cât de mare este consumul psihic şi 
nervos. 

 Totodată unii părinţii, in această perioadă, au conştientizat că sunt singurii care pot exercita control 
şi modifica echilibrul de forţe. Că ei sunt singura zonă activă, cu adevărat decizională şi capabilă să 
intuiască toate curentele viitorului pentru copilul lor.  

 Câtă vreme mulţi părinţi de astăzi au frustrări de şcolari fricoşi de ieri şi încă manifestă simptomul 
capului plecat, nu-i de mirare că generaţia actuală a evadat în spaţiul virtual şi şi-a găsit bucurie în salturile 
şi vieţile artificiale de la un nivel la altul, al jocurilor online, ignorând şcoala aproape totalmente, după orele 
de curs. 

 La intersecţia acestor două lumi părinţi-dascăli, care până de curând erau parcă tabere adverse ȋntr-
un război din care singurele victime sigure erau copiii, presiunile urgente şi inerente ale lumii actuale abia 
ȋi aşteaptau pentru a-i devora pe ȋndelete. Acum au ȋnţeles şi o parte dintre părinţi că aceşti copii nu-şi vor 
putea face un viitor dacă nu ştiu să se conecteze rapid la informaţii, să gândească transdisciplinar, să înveţe 
singuri, să se readapteze permanent la schimbare, să caute soluţii ingenioase, să comunice eficient. Că vor 
fi o generaţie care va supravieţui strict din calitatea ideilor pe care le dezvoltă şi mai ales din creativitatea 
lor. Că fără stimuli culturali şi artistici, fără elemente „şocante”, de bucurie a descoperirii sau fără încrederea 
de a-şi asuma riscuri şi a greşi constructiv nu au cum să ȋi pregătească pentru viaţă. 

 Abia acum au descoperit acei părinţi că toate acestea erau şi sunt scopurile şi ţelurile la care aspirau 
şi aspiră cadrele didactice, pentru copiii lor. 

Mai bine mai târziu, decât niciodată! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
I.O. Pânișoară, G. Pânișoară, Medaliile succesului. Școala de vis, Editura Polirom, 2013 
I.Filliozat, Nu există părinte perfect, Editura Univers, 2018 
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EDUCAȚIA FARA FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
-STUDIU- 

 
SÜKEI MÁRIA PROF. INV. PR.-  

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „II. RÁKÓCZI FERENC” 
 DIN TG. MUREȘ 

 
Perioada suspendării cursurilor școlare începând din 11 martie 2020 a provocat schimbări majore în 

ceea ce privește demersul didactic și de adaptare la un nou context al educației la distanță.  
Ca profesori în primul rând trebuia brusc să ne alegem instrumentele necesare pentru a ține legătura 

atât cu elevii cât și cu părinții lor pentru a continua procesul educațional, prin parcurgerea lecțiilor, 
conceperea și susținerea de teste sau rezolvarea temelor on-line. 

La Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureș condițiile măsurilor de 
criză cauzate de pandemia Covid-19 ne-au pus la o reacție promptă atât din partea profesorilor, elevilor cât 
și a părinților.  

 Ce reacție a avut fiecare dintre noi, ce instrumente a avut la îndemână, cum ne-am adaptat acestei 
provocări reiese din chestionarul completat de 12 cadre didactice și 28 elevi aparținând fiecărui ciclu de 
învățământ (primar, gimnazial, liceal). 

Pe baza răspunsurilor date am constatat următoarele concluzii: 
1. La emiterea ordinului de ministru privind desfășurarea procesului de învățare on-line 66, 7% dintre 

cadre didactice au reacționat mai mult negativ; 82, 2% dintre elevi au reacționat pozitiv. Reacția negativă 
a profesorilor se datorează mai mult din lipsa de experiență în predare online. 

2. Dintre cele aplicate s-au considerat următoarele platforme de predare-învățare a fi cele mai 
eficiente: Zoom (91, 7% -la profesori, 85, 7% -la elevi); Messenger (91, 7% -la profesori, 53, 6% -la elevi); 
Facebook (83, 3% -la profesori, 7, 1% -la elevi); Google Classroom (75% -la profesori, 82, 1% -la elevi); 
e-mail (66, 7% -la profesori, 35, 5% -la elevi); Google Meet (8, 3% -la profesori, 3, 6% -la elevi); Edmondo 
(8, 3% -la pofesori, 3, 6% -la elevi). 

3. În instituția noastră aplicațiile cele mai populare în predare-învățare on-line s-au considerat: 
Aplicațiile Google (75% -la profesori, 53, 6% -la elevi); Kahoot (25% -la profesori, 39, 3% -la elevi); Sutori 
(16, 7% -la profesori, 46, 4 % -la elevi); Wordwall (16, 7% - la profesori, 39, 3% -la elevi); Prezi (16, 7%- 
la profesori, 7, 1%- la elevi); Altele (58, 3% -la profesori, 3, 6% -la elevi). 

4. Instrumentele care au stat la dispoziție: calculator (33, 3% -la profesori, 39, 3% -la elevi); laptop 
(83, 3% -la profesori, 67, 9% -la elevi); tabletă (0% -la profesori, 25% -la elevi); telefon mobil (75% -la 
profesori, 92, 9%-la elevi). 

5. După finalizarea perioadei de predare-învățare online putem trage concluziile. Care sunt aspectele 
pozitive după părerile cadrelor didactice? 

Cele mai des amintite: digitalizarea materiilor, introducerea noilor platforme, a aplicațiilor și 
tehnologiilor moderne în educație, colaborarea intensivă între colegi, diferențierea în predare, verificarea 
mai eficientă a lucrărilor, pregătire individuală. 

Din partea elevilor s-a dat curs următoarelor aspecte pozitive: program flexibil, platforme și apicații 
noi, învățare individuală. 

6. Interacțiunea cu elevii: Cadrele didactice consideră între 51%- 75% eficiența interacțiunii cu 
elevii. 78, 6% dintre elevi se consideră activ în perioada predării- învățării on-line. 

7.  În cazul în care am continua predarea-învățarea și în anul școlar următor tot în spațiul virtual, 
pentru îmbunătățirea activităților ar fi bine, să avem în vedere următoarele observații: 
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• Atât cadrele didactice, cât și elevii au nevoie de echipamente tehnice corespunzătoare; 
• Platforma de comunicare să fie unică în cadrul unei instituții; 
• Timpul alocat pentru pregătirea orelor este mărit, de aceea numărul de ore pe discipline ar trebui 

scăzut; 
• Cursurile de predarea online organizate pentru pregătirea profesorilor să aibă gratuitate;  
• Orele/cursurile să aibă caracter interdisciplinar. 
Concluzii: 
După această perioadă ce ne-a surprins pe neașteptate putem concluziona, că predare, învățarea și 

evaluarea a ajuns într-o etapă de reînnoire. Putem vorbi despre o revoluție în educație. Resursele Web au 
devenit aproape indispensabile, noile tehnologii oferă a gamă largă de platforme și aplicații. Această 
dezvoltare a ajuns să nuanțeze modul de a preda și a învăța. Trebuie să ne adaptăm ca profesori și ca elevi 
situației nou-create.  
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PLANIFICARE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ON-LINE 

 
 EDUCATOARE: SULIMAN IULIA - SIMONA 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “STELUȚELE MĂRII”, 
CONSTANȚA 

TEMA ANUALĂ: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI PE PĂMÂNT? 
 TEMA SAPTAMANALA: ”APA” 

 GRUPA: MARE  
 

ZIUA ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
 

 
 
 
Luni 

„Circuitul apei în natură” - DS (Cunoaşterea mediului): vizionare film educativ 
https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU 
-  DEC (Activitate artistico-plastică): desen 
https://lessons4littleones.com/2015/04/15/water-cycle-rain-cycle-science-experiments/ 
Artă: Brățară - "Circuitul apei în natură” – Pe o fâșie de carton la care s-a atașat la ambele 
capete câte o bucățică de șnur pentru a se putea lega la mână, se lipesc bucățele de hârtie 
colorată, astfel: ploaia ( o picatură bleu ), plantele (o frunză verde), pământ ( un cerc maro 
), apele colectoare ( un cerc albastru închis ), soarele ( un cerc galben ), norii ( un nor gri 
sau alb ) . 
 

 
 
 
 
Marți 

DŞ (Activitate matematică): „Norișori jucăuși” (asocierea corectă a numărului de 
elemente cu cifra corespunzătore) 
DOS: Reguli de igienă – spălarea mâinilor – filmulet educativ 
https://www.youtube.com/watch?v=825gGELjB98&feature=share&fbclid=IwAR1RXZq
XtzIlwSV9O_5MEfEJ-5sOHBQ9pTbeRU6Eo89iYQvBQrHXtuoWop0  
 
Activităţi la alegere dintre: - Artă: "Picături de apă" (desen)  
 - Ştiinţă: „Ploaia – copii sub umbrelă” – puzzle online 
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joc/pentru-copii/225391-ploaie-copii-cu-
umbrel%C4%83?fbclid=IwAR1lvRE9lQ3aQVSjBDICKO4cUHtDrm0Qe5VyAMNBQoL
AQGuJH7rfCkwvxfs 
 "Apa înseamnă viață" PPT https://www.slideshare.net/copeliaoros/utilizarile-apei  
 

 
 
 
Miercuri 

DLC: poveste "Picăturile de ploaie" https://www.youtube.com/watch?v=_YUYlG8cy6I  
DEC: cântec „Plouă” https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw 
 
Activităţi la alegere dintre: - Artă: " Picăturile de ploaie vesele/triste"  
 - Ştiinţă: "Cum se formează ploaia?"- experiment științific 
https://lessons4littleones.com/2015/04/15/water-cycle-rain-cycle-science-experiments/ 
Joc cu text și cânt: „Sub umbrelă” 
https://www.youtube.com/watch?v=S32jvHTJxz8&fbclid=IwAR0ogkMb0INKUY_6d3d
uZC6L3WgLftHaDXTKnxPRjIG9D_PrTr9EFtu43g4&app=desktop 

 
 

DŞ (Activitate matematică): „Din pahar în pahar" – unități de măsură neconvenționale  
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Joi 

DOS: „Peștișorul Flopi si apa” (poveste care transmite mesajul de a păstra apa curată) 
https://www.youtube.com/watch?v=yABn3_gA6QI 
Activităţi la alegere dintre: - Ştiinţă: „Salvează jucăriile înghețate!” - experiment științific 
https://viewsfromastepstool.com/salt-ice-experiment-kids-activity/ 
 - Artă: pictură cu gheață 
 

 
 
 
Vineri 

DLC: poveste „Norișorul roz” http://povestilecristinei.ro/norisorul-roz/  
Activităţi la alegere dintre: - Artă: „Picături de ploaie modelino” 
 Știință: „Cum se formează norii"- 
https://www.greelane.com/ro/%C8%99tiin%C8%9B%C4%83-tehnologie-
math/%C5%9Ftiin%C5%A3%C4%83/cloud-in-a-bottle-
3444311/?fbclid=IwAR0ogkMb0INKUY_6d3duZC6L3WgLftHaDXTKnxPRjIG9D_PrTr
9EFtu43g4  
 „Tipuri de nori” https://www.academia.edu/22645372/Norii 
https://ro.pinterest.com/pin/728668414693883283/?nic_v1=1a6r%2BqIhY4h38mWRx1K
6QTSlJNNS6vMRTC%2FG5LqooR1eIbwbbnRXVc8Cw6NNr%2Bk9r%2F 
 

Zilnic Activităţi cu părinţii şi copiii – elaborare şi trimitere de informări, răspunsuri, mesaje etc. 
 

Zilnic Pregătirea unor materiale instructiv -educative, instrumente electronice tip online în vederea 
utilizării de către preşcolarii din grupă. 
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Activités en ligne en classe de FLE 

 
Prof. Sultana Eliza Irina 

C.N.” Constantin Carabella”, Târgovişte 
 
 A quoi sert la platforme EDMODO pour l’apprentissage en ligne? 
- La platforme propose un contrôle d’accès sécurisé, une communication synchronique ou 

asynchrone, des espaces de stokage et un gestion de différents comptes des membres de la classe. 
-J’ai déposé sur la platforme à l’attention des élèves toutes les ressources pédagogiques dont j’ai eu 

besoin pour le cours: fiches de travail, schémas, tableaux, photos, sites pédagogiques, listes de mots, 
documents vidéo, fichiers audio que les élèves ont pu re-écouter ou télécharger facilement pour approfondir 
le travail; j’ai réussi grâce à cette platforme à partager les documents/ liens et supports de cours; 

- J’ai pu gérer le contenu et accompagner les élèves au delà du temps de présence dans l’établissement, 
en fonction de leurs besoins ou bien de favoriser la communication et la collaboration; si l’on veut, un 
professeur peut créer aussi ses propres activités, des quizzes et soumettre des devoirs: voilà la copie d’ecran 
où j’accède aux résultats des élèves ( un exercice qui vérifie les structures de langue)  

- Tout nouveau post ou message apparaît sur le mur du professeur, de sorte que rien ne peut se faire 
à l’insu du professeur 

- Edmodo atteste par ailleurs des compétences informatiques des élèves  
- On pourrait profiter de l’application Edmodo sur les tablettes comme sur les smartphones 
Comment j’ai évalué les élèves ? 
Compréhension orale: Lors des rencontres avec les élèves sur Google Meet je leur ai envoyé sur 

Edmodo des liens vers des sites pour faire des exercices d’écoute : 
- https:// saviors.rfi.fr – Journal en français facile)  
- apprendre.tv5monde.com( reportages, documentaires, vidéo et fiches pédagogiques) 
-TCF- test de connaissances du français- enseigner.tv5.com 
Avantages de ce type d’ évaluation: 
-documents authentiques accompagnés des fiches pédagogiques détaillées 
- économie de temps, effort minimum de la part du professeur  
- le même document vidéo pour des niveaux différents: A1, A2, B1( fiches pédagogiques pour chaque 

niveau)  
- les tests sont des produits, ils proposent un contrôle fermé sur quelque chose, ( QCM); ils montrent 

les lacunes; ils sont très précis, rapides à corriger, objectifs, utilisés surtout pour tester les connaissances de 
grammaire, permettent de faire des comparaisons et de verifier les progrès accomplis. 

Inconvénients:  
- on ne peut pas évaluer tous les élèves en même temps( les élèves accomplissent des tâches 

différentes), ils sont évalués différemment ( les fiches pédagogiques qui accompagnent les reportages, les 
documents vidéo ) 

- parfois, certains tests( exercices de compréhension orale) affichent les solutions de manière que les 
élèves puissent voir/ consulter les réponses correctes, donc le professeur ne peut pas évaluer correctement 
leurs réponses 

Compréhension écrite - Comment l’évaluer? 
- J’ai utilisé comme suport tout document écrit( textes, panneaux publicitaires, affiches cartes 

postales, dépliants, lettres, etc) proposé sur les sites pédagogiques .normalement tous ces documents 
proposent des consignes spécifiques pour évaluer la comprehension écrite 
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 Production orale- Comment l’évaluer? 
- Lors des rencontres sur Google Meet j’ai donné aux élèves des tâches pour pouvoir évaluer la 

production orale  
- J’ai demandé aux élèves de réaliser des vidéos ( 1 à 2 minutes) pour évaluer leur prononciation et 

la capacité à produire des messages oraux ( Ex. Réalisez une vidèo ayant le titre “ Les dix premières choses 
faire après le confinement”) 

Production écrite 
Les élèves ont rédigé des compositions: lettres, courriels, essais, d’après les modèles des épreuves 

Delf scolaire ou bien je leur ai donné à faire toutes sortes d’exercices de rédaction proposés sur les sites 
pédagogiques.  

Piège: les élèves sont tentés de recopier tout sur internet sans sélectionner les informations trouvées, 
ils peuvent tricher facilement, donc il faut donner aux élèves ( si possible) des devoirs “ non- copiables”.  
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ȘCOALA ALTFEL-ȘCOALA DE ACASA 

 

 PROF. PENTRU ÎNV. PRIMAR SUMAN OLGA GABRIELA 

 ȘC. GIM. NR.156, BUCUREȘTI 
 

Învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor astfel că putem 

încuraja elevii să lucreze independent. 

 

Am ales să lucrez pe zoom, plătit, 2 ore zilnic. În prealabil m-am întâlnit cu părinții într-o ședință 

online anunțată pe whatsapp. Ședința s-a desfășurat pe google meet, unde am prezentat situația. A urmat o 

altă ședință pe zoom, cu părinții. După aceea am realizat două întâlniri tot pe zoom cu părinții și copiii ( 

clasa a II-a) pentru aînvăța copiii cum să deschidă aplicația, să introducă parolele. 

 

Săptămâna altfel am realizat-o online pe aplicația zoom. Fiecare zi a fost o noutate pentru elevi. Au 

fost zile în care elevii au fost entuziasmați deși erau acasă în perioada critică.Am făcut tururi virtuale la 

grădini zoologice, urmate de discuții. Elevii au fost încântați că pot să vadă în direct ce fac animalele. Am 

vizionat în direct și cuibul unei berze. Emoțiile au fost de nestavilit. Am putut folosi ce au învațat până în 

momentul acela - forme de relief, numerație, condiții de viață etc. Într-o altă zi am vizionat filme despre 

pădurile bătrâne din România, luate de youtube și filme 3 D despre păduri de pe Mozaik Education. Am 

discutat pe marginea acestor filme apoi individual, având ca timp 3 zile, au realizat proiectul „Pădurea„ pe 

care l-au postat pe clasroom. Am jucat jocur4i online despre apă, de ziua apei, jocuri luate de pe Mozaik 

Education, Twinkle, am vizionat filme pe care le-am discutat. În urma acestor activitaăți elevii au realizat 

un alt proiect intitulat „ Ziua apei„.Am realizat și obiecte din hârtie – puișorul năzdrăvan. Am vizionat 

filmulețul de realizare luat de pe facebook, apoi împreună am realizat obiectul Copiii l-au fotografiat cu 

telefonul și l-au postat pe clasroom. Îdrăgite de copii au fost și filmele educative din seria Fixiki, luate de 

pe youtube. 

 

 Este adevărat că pregătirea pentru realizarea unor astfel de activități necesită foarte mult timp și 

organizare fdoarte bună! 
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GRADINITA DE ACASA – GRADINITA ON-LINE! 

 
PROF. SZABO DECSEI ERIKA 

GRADINITA CU P.P . MICUL PRINT 
CLUJ –NAPOCA 

 
Învățământul on-line ne-a deschis posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate – am văzut o multitudine de platforme și soft-uri educaționale on-line, care au fost accesibile în 
această perioadă.. 

Totodată acest învăţământ on-line a reprezentat o formă de învățare la distanță şi adecvată unor 
contexte speciale, așa cum să întâmplat în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 
învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular a fost închis. 

Am încercat să înțelegem contextul în care ne-am aflat şi a fost important încercăm să tratăm şi stările 
emoționale pe care le-am avut cu toleranță, compasiune și flexibilitate deoarece sunt aceste stări au fost 
normale în această perioadă. 

De asemenea, ne-au interesat interacțiunile în cadrul activităților și mai puțin performanțele 
academice. A fost a presiune destul de mare şi pe noi şi pe copiii la început, până am găsit cea mai bună 
modalitate, cele mai bune platforme, softuri, programe. 

La început a fost necesar să le explicăm copiilor, bineînţeles cu ajutorul părinţilor, că vor trece printr-
o perioadă mai lungă de stat în casă din cauza unui virus, iar pentru a preveni luarea acestui virus toată 
lumea face aceleași lucru și este o problemă de care se ocupă medicii. Am încercat să le spunem că le 
suntem alături și orice grijă ar avea suntem aici să-i ascultăm. 

Deci am încercat să nu punem presiune pe copii, grădiniţa nefiind obligatorie, având în vedere faptul 
că mulţi au fraţi mai mari sau părinţii lucrau. A fost important să înţeleagă faptul că important nu este a 
executa perfect sau corect activitățile ci mai mult pe a-i învăța cu răbdare că este important să revină, să 
ceară ajutor și să finalizeze activitatea începută. 

Am pus mare accent pe activităţile de igienă personală, cum ar fi: 
• să se spele singur pe dinți, pe mâini, pe corp, să-și pregătească prosopul înainte de baie, hainele 

curate, să pună la spălat hainele murdare, să se îmbrace singur, să mănânce singur, să folosească obiectele 
din casă singur, să ceară ajutor unde nu reușește 

Pe implicarea în activitățile practice din casă 
• să ajute la curățenie, să șteargă masa, să pună masa, să strângă veselă, să pună lucrurile la loc, să 

spele legume, fructe, să le curețe, să măture, să aspire, să dea cu mopul etc. 
• să lipească, să modeleze, să picteze, etc 
Pe activităţi distractive de relaxare pe care copilul le poate face cu plăcere și uşurinţă 
• Implicarea în activități distractive/- jocul cu mașini, jocul cu pionii și zarul, jocul de cărți – păcălici, 

război, macao, dans, cântat, jocuri de mişcare, jocuri de construcţie 
Pe activităţile creative 
• Să realizeze jucării, diverse obiecte pentru temele propuse săptămânal folosind material reciclabile. 
Dar şi să realizeze câteva activităţi educative 
• Pentru menținerea, întreținerea, generalizarea cunoștințelor dobândite prin desene, caiete de lucru - 

cine a avut, fişe - cine a avut posibilitatea de a printa, jocuri educative. 
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În această perioadă am avut şi unele sfaturi pentru a menține echilibrul familiei și al copilului: 
• Să păstreze igiena somnului, pijamalele se țin doar noaptea, dimineața se schimbă în haine de casă 

și apoi sunt luate seara. 
• Să includă în program și activități sportive. (neapărat, foarte important) 
• Să Nu facă mai multe activități în același timp (să evite cât stă cu copilul în activitate să vorbească 

la telefon, să faceți alte lucruri care i-ar putea da de înțeles că nu este important ce v-ați propus împreună, 
să fie atent și să vă asculte, dacă întrerupeți activitatea reluați-o cu răbdare) 

• Să pregătească materialele necesare pentru activitate înainte de a le începe activitatea propriu zisă 
(există riscul de a pierde atenția copilului în timp ce căută obiectele prin casă) 

• Şi foarte important să-şi amintească, că pot apela la răbdare, la toleranță, la gândurile pozitive, că e 
importantă relația cu copilul și felul în care se raportează la situație, pentru că toate stările noastre vor fi 
preluate şi de copil (agresivitate, anxietate, delăsare sau calm, răbdare, perseverență). 

Să transmită încredere și curaj copiilor că pot face activitățile cerute sub îndrumarea lor și astfel vor 
reuși! 

Am trimis teme săptămânal, am realizat un fel de calendar al activităților și pentru fiecare temă scriam 
cerința pe larg pentru copii, începând încă din martie, acestea au fost amuzante, simpatice și dar nu a fost 
nimic obligatoriu. Aproape toţi copiii au participat. Mereu ne întrebau părinţii ce întreba ce temă urmează 
și aşteptau cu plăcere ce am postat. 

 Apoi a început perioada cu grădinița online obligatorie și de atunci la începutul săptămânii am trimis 
o scrisoare pentru părinţi în care am descris mai prelarg tema săptămânală. Apoi am trimis teme zilnic 
propuneri de activităţi, link-uri, filmuleţe, prezentări ppt. 

 Au participat majoritatea preşcolarilor, feedbackul l-am primit prin fotografii ale produselor 
activităţii lor şi prin filmuleţe realizate de părinţi prin care demonstrau cum cântă, fac mişcare, dansează, 
lucrează, crează. 

Am încercat împreună, în mediul on-line, să oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne 
îndeplinim misiunea noastră în contextul în care școala” fațӑ în fațӑ” a fost închisă. 
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AM ÎNVĂȚAT DE LA IZVOR CĂ TOTUL ÎNCEPE DE UNDEVA… 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. SZALAI ERIKA 

GRĂDINIȚA P.P. NR. 6- TG-MUREȘ  
 

A doua parte din luna martie ne-a prins pe toți așa cum ne-a 

prins: fără pregătire psihologică sau emoțională. Primele experiențe 

le-am cules de la părinții copiilor cu care lucrez. Cu ajutorul părinților 

am reușit să țin activitățile onlie. Vacanța forțată nu i-a bucurat, iar 

incertitudinea în ceea ce privește sistemul de predare în carantină le-a 

cam dat bătăi de cap.  

Până una alta, lucrurile s-au mai aranjat. În schimb, îmi lipsesc îmbrățișările copiilor de la grupă și 

schimburile de experiență a colegelor, dar în această perioadă am reușit tare multe. Am făcut progrese 

împreună și, mai mult decât oricând, am putut să încurajăm părinții și copii să lucreze și să se 

joace împreună. Noi, profesorii, nu am fost pregătiți pentru a face învățământ la distanță, educație, 

folosind tehnologia online. Este o mare diferență între activitatea de învățare în grupă, față în față, și cea 

care are loc în spațiul virtual. Chiar dacă suntem bine echipați cu certificări, diplome, trebuia să facem o 

schimbare majoră de paradigmă. Și am constatat că nu am deținut competențele respective. 

Cum au trecut zilele am costatat faptul că nu tot ce funcționează în spațiul fizic funcționează și în 

online. Fiecare meserie are specificul ei și unele sunt mai adecvate lucrului online decât altele. Din păcate, 

nu am fost puși între a alege online și offline, ci online sau nimic. Fiind educatoare de mulți ani m-am 

străduit să le trimit filmulețe, materiale, chiar fișe de lucru scanate prichindeilor de la grădiniță unde lucrez.  

Lucrurile par că merg cumva spre bine. Pot să afirm, că nu sunt românii cei mai organizați din lume, 

dar cumva reușesc până la urmă. Evident că e greu să te muți online, iar când o faci în asemenea condiții e 

și mai greu. Mai simplu e să demonstrezi că e imposibil.  

Dacă în ultimii 10 ani, de când tot vorbim de IT, de includerea ei în activitățile de predare, am fi 

început să practicăm aceste lucruri pe bune, probabil că ne-ar fi fost un pic mai ușor. 
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ȘCOALA DE ACASĂ  

 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII  

 

PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR SZASZ MONIKA-EDIT,  

ȘCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU,  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RÂNDUNICA”, JUD. MUREȘ 
 

Motto: Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai 

învăţat tu. (Geoffrey Holder) 

 

Școala de acasă a fost și este o provocare atât pentru cadre didactice cât și pentru părinți. Părinții au 

fost nevoiți să petreacă săptămâni întregi acasă cu copii. De aceea am cules câteva bune practici pentru ei. 

1. Încercați ceva nou în fiecare zi. Relaxați-vă, urmăriți lucruri interesante, sunați prietenii și rudele 

care sunt departe de voi. Găsiți frumusețea și emoția în viața de zi cu zi împreună. 

2. Mișcați-vă mult. Scoateți jucăriile vechi, fie că este o coardă, un joc de bowling, sau șotronul. 

Dacă aveți câine, alergați cu el și măsurați timpul. Construiți o pistă de de aventură în casă: lăsați pe copii 

să se urce pe canapea și să sare pe perne mari. Pueteți construi de asemenea, o cale din perne, unde la sfârșit 

ridică un rucsac plin de cărți și le transportă prin hol.  

3. Plantați semințe de flori sau legume. Aveți grijă de aceste semințe și bucurați-vă de schimbările 

de la o zi la alta. 

4. Scrieți întâmplări, povești haioase, lăsați copii să deseneze ceva frumos lângă povești și trimeți 

rudelor.  

5. Lăsați copii să vă ajute în bucătărie. Gătiți mâncărui simple, delicioase.  

6. Călătoriți în gând. Imaginația este nelimitată. 

7. Faceți un bilet de film și oferiți-le părinților o seară de film acasă. Cu arată un cinematograf? În 

sala este întuneric, scaunele sunt confortabile. La intrare se cer biletele. Lăsați copiii să decidă ce vizionați.  

8. Jucați-vă cât mai mult. Într-un recipient mai mare turnați orez, porumb, pietricele, ce aveți acasă, 

și construiți un orășel din lego. Sau căutați comoara: căutați pietrele, jucăriile scufundate, ascunse.  

În grădiniță ne jucăm învățând, am continuat școala de acasă la fel, am lăsat copii să se joace și să 

învețe prin joc.  
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METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE  
 CLASE VIRTUALE CU GOOGLE CLASSROOM 

 
SZÁSZ RÉKA 

 
Învățarea vizibilă (Visible Learning) și predarea apar atunci când profesorii văd învățarea prin ochii 

studenților și îi ajută să devină proprii profesori. - John Hattie 
 
Una dintre condițiile progresului în secolul al XXI-lea este utilizarea creativă și eficientă a 

dispozitivelor digitale.  
Materia poate fi predată în moduri diferite, dar contează și cum este servită. În prezent, în contextul 

predării și învățării moderne, întrebarea nu este dacă să folosim sau nu instrumente digitale, ci: cum le 
folosim în mod eficient? 

Pandemia de COVID-19 a accelerat digitalizarea predării-învățării pentru care nu am fost suficient 
de pregătiți, nici părinții și nici elevii. 

În timpul epidemiei am continuat să predau folosind Google Classroom. În câteva zile am reușit să 
stăpânesc forma de muncă și s-a dovedit a fi potrivită atât pentru mine, cât și pentru elevii mei și părinții 
acestora. 

De aceea aș dori să prezint această formă de predare-învățare: 
 
Funcționalități principale pentru utilizatorii Google Classroom: 
- Profesorii: creează și gestionează cursuri; creează și gestionează, distribuie, primesc și evaluează 

teme; evaluează rapid, direct și în timp real. 
- Elevii: creează sau încarcă, trimit și predau temele; consultă materialele, activitățile și termenele 

temelor; primesc/oferă feedback și primesc note. 
- Părinții: primesc rezumate ale activității copiilor via e-mail. Aceste rezumate includ informații 

despre sarcinile de lucru următoare, activitatea din cadrul cursului și despre temele nerezolvate la timp; 
părinții nu se pot conecta la Google Classroom în mod direct. Aceștia vor primi informațiile într-un raport 
trimis laadresa de e-mail personală. 

 
Punctele forte ale serviciului de gestionare a învățării Google Classroom: 
Este o aplicație gratuită și sigură. Nu conține reclame și nu folosește datele elevilor sau profesorilor 

în scopuri publicitare. 
Google Classroom poate fi accesat cu orice navigator de internet al unui computer (de ex. Chrome, 

Firefox, Internet Explorer) sau de pe dispozitivele mobile, deoarece Classroom este disponibil pentru 
sistemele Android și iOS.  

Cu aplicația Google Classroom profesorii pot crea un curs și pot invita elevi și profesori colaboratori 
să se alăture cursului.  

Elevii pot accesa cursul printr-un cod.  
Se pot reutilize postările cu anunțurile, temele și întrebările din fluxurile altor cursuri.  
Pentru a gestiona activitățile și temele din cadrul fluxului, se pot invita până la 20 de profesori 

colaboratori pentru un singur curs Google Classroom. 
Se pot crea fișiere individuale pentru fiecare elev, printr-un singur clic, distribuind șabloane de orice 

tip (documente, prezentări, foi de calcul, imagini etc.). 
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Se adaugă materiale de facilitare la sarcinile de lucru, cum ar fi videoclipurile YouTube, chestionare 
cu Google Forms, fișiere de tip PDF și alte fișiere din dosarele Google Drive.  

Opțional se poate adăga un subiect pentru teme, care poate fi utilizat pentru o filtrare eficientă și 
găsire rapidă, un termen de predare pentru temele elevilor pentru a putea vizualiza temele întârziate, temele 
nefinalizate și punctajul de evaluare în funcție de fiecare temă. 

Se poate crea o pagină de resurse a cursului pentru documente cum ar fi: programa cursului sau 
programa școlară, manual electronice, modalitățile de evaluare, regulile clasei, catalogul virtual, 
metodologii, norme de lucru și de protecție, instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă etc. 

Google Classroom permite revizuirea muncii elevilor incluzând sarcini, întrebări, note și comentarii.  
Sortând elevii în ordine alfabetică, pot fi vizualizați cei care au predate tema, se pot nota temele și 

adăugate comentarii private.  
Profesorii au posibilitatea de a crea teme, de a trimite anunțuri și de a începe imediat discuții cu elevii 

de la curs. Aceștia interacționează între ei sau cu profesorii, distribuind resurse în fluxul cursului sau prin 
e-mail. 

Se pot vizualiza, comenta și edita fișierele în care lucrează elevii, în timp real. Se pot face adnotări 
direct de pe dispozitivul mobil. 

Se pot posta anunțuri, angaja elevii în discuții bazate pe întrebări sau muta subiecte importante pentru 
a fi poziționate primele înfluxul cursului. În plus, aplicația permite gestionarea permisiunilor pentru cei 
care fac postări și se pot exclude din discuție anumiți elevi, dacă decidem că aceștia și-au pierdut dreptul 
de a posta sau de a comenta în cadrul fluxului unui curs. 

Cu ajutorul extensiei Trimiteți în Google Classroom putem distribui către elevi sau colaboratori link-
uri, videoclipuri și imagini de pe internet. 

Profesorii pot invita părinții să se înscrie pentru a primi prin e-mail un rezumat al cursului. Rezumatul 
Google Classroom pentru părinți include sarcinile de lucru ale elevilor sau temele nerealizate. De asemenea, 
părinții primesc anunțurile și întrebările postate de profesori în fluxul cursului la care s-au înscris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
https://www.eduapps.ro/blog/20-de-motive-pentru-care-sa-folosesti-aplicatia-google-classroom/ 
https://www.digitaliscsalad.hu/tanulas/hogyan-alljunk-at-a-digitalis-tavoktatasra-2 
https://www.youtube.com/watch?v=td4We-v5Nt8 
http://c3.cniv.ro/?q=2018/classroom 

 

1404

https://www.eduapps.ro/blog/20-de-motive-pentru-care-sa-folosesti-aplicatia-google-classroom/
https://www.digitaliscsalad.hu/tanulas/hogyan-alljunk-at-a-digitalis-tavoktatasra-2
https://www.youtube.com/watch?v=td4We-v5Nt8
http://c3.cniv.ro/?q=2018/classroom


 

ȘCOALA DE ACASA, O PROVOCARE  

PENTRU CADRE DIDACTICE ȘI ELEVI 

 

PROF. SZEKELY EMESE 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA BECLEAN 
  

 Cadrul didactic are menirea de a asigura un mediu educaţional stimulativ, activizant, interactiv, 

dinamic, asumându-şi un rol pedagogic integrator. Trebuie să dovedească flexibilitate, dispoziţie spre 

cooperare, adaptabilitate la experienţa şi nevoile copiilor, să favorizeze iniţiativa, spontaneitatea şi 

creativitatea acestora, astfel încât grupul de elevi să devină o mică comunitate în care elevii se pregătesc să 

devină viitori cetăţeni ai societăţii contemporane, în care le sunt respectate individualitatea, unicitatea şi 

specificitatea. Este nevoie, de asemenea, de implementarea la clasă al unui ansamblu inovativ - tradiţional 

şi modern - de strategii de predare – învăţare, focusate pe interacţiune, cooperare şi colaborare, la facilitarea 

obţinerii de performanţe şcolare înalte. 

 În zilele noastre învățarea online a devenit o necesitate de pe o zi pe alta, datorită noului context 

socio-medical apărut la nivel mondial. Astfel, atât elevii și cadrele didactice au fost puși în situația de utiliza 

resursele educaționale deschise, diferite platforme de învățare, de a învăța într-un mod alert să utilizeze 

mijloace, metode, conținuturi axate pe învățarea digitală. 

 Scopul primordial în cadrul învățării online s-a materializat în menținerea interesului elevilor de a 

participa la această formă de învățare, acest deziderat fiind realizat parțial, datorită mai multor factori care 

au concurat la succesul educațional. Pe de o parte, există elevi care agreează formarea online, în timp ce 

pentru alți elevi formarea tradițională față în față, în sala de clasă, este mai potrivită.  

 Desigur, există o serie de avantaje care se înregistrează în cazul învățării în mediul online, cu ar fi: 

distribuirea mai rapidă a materialului didactic; elevii pot accesa cu ușurință aceste materiale didactice; 

diversitatea conținuturilor multimedia care facilitează învățarea; realizarea de grupuri educaționale cu 

particularizarea conținutului; oferirea de feedback în timp real, oferit de profesor sau chiar de la colegi; 

flexibilitate în realizarea sarcinilor; etc. 

 Există, de asemenea, o serie de dezavantaje în învățarea online, cum ar fi: lipsa echipamentelor IT 

și/sau lipsa conexiunii la internet; lipsa abilităților de utilizare a aparaturii IT; lipsa persoanelor adulte care 

pot sprijini învățarea online; lipsa experienței cadrelor didactice și elevilor de a participa la astfel de 

activități educaționale. 

 Școala noastră școlarizează elevi cu cerințe educaționale speciale: elevi cu deficiență intelectuală 

ușoară, medie și severă; elevi cu dificultăți de învățare, elevi cu tulburări socio-emoționale cu retard 
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curricular. Majoritatea elevilor provin din medii familiale dezavantajate social, economic, cultural. Alți 

elevi provin din centrele de plasament.  

 În perioada martie-iunie 2020, cadrele didactice din unitatea noastră școlară au întocmit Planuri 

remediale pentru recuperarea materiei și s-au preocupat de identificarea și utilizarea resurselor educaționale 

deschise în munca didactică, au realizat o bună comunicare cu elevii, părinții elevilor și tutorii legali ai 

acestora. S-a realizat inclusiv consilierea elevilor și părinților cu accent pe dezvoltarea socio-emoțională a 

acestora. S-au folosit următoarele platforme pentru învățarea online: Google classroom, Facebook, 

Whatsapp, Zoom, Quizizz, Școala pe net, Kinderpedia, Messenger, Padlet, Wordwall, Jigsawplanet și 

altele.  

 Elevii au avut o implicare bună în activitatea de învățare online, însă s-a constatat nevoia de dotare 

a elevilor cu echipamente digitale corespunzătoare și asigurarea conexiunii la internet, această nevoie fiind 

comunicată autorităților competente de a subvenționa dotările lipsă. 

 Apreciez că activitățile suport pentru învățarea online la nivelul unității de învățământ au fost 

corespunzătoare pentru beneficiarii primari ai educației, respectiv elevii cu cerințe educaționale speciale, 

activitățile au susținut continuarea programelor de servicii educaționale și terapeutice, desigur luând în 

considerare faptul că acest tip de învățare se află la debut și este perfectibilă. 

 În acest sens e nevoie imperioasă de organizarea unor cursuri de perfecționare pentru profesori, pe 

de o parte, și implementarea unor programe educaționale online cu caracter obligatoriu, pe de altă parte. 
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROFESOR INV. PRIMAR SZIGYARTO KORNELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „ TUROCZI MOZES” TG. SECUIESC 
 
 Pandemia cauzată de Covid 19 ne-a pus în fața unei situații nemaiântâlnite. În periada martie-iunie 

2020, școala a trebuit să se definească.Casa a devenit școală, camera- sală de clasă, calculatorul, căștile și 
microfoanele au intrat în viața copiilor, iar părinții au fost provocați să le ofere continuitate în drumul spre 
cunoaștere, copiilor. 

 Sarcina noastră este să găsim modalitatea realizării procesului instructiv-educativ fără să fim în 
cotact fizic cu elevii, dar nici elevii cu colegii lor. Ne-a rămas modalitatea on-line, a cărei metodologii 
trebuiesc găsite din mers. Cei care am căutat și am găsit o modalitate de a ne ocupa cu elevii cred că putem 
să fim mândri de faptul că am rezolvat o problemă folosind mijloacele disponibile dând un sens învățării 
de acasă. Cei care am găsit modalități și procedee din ce în ce mai eficiente pentru a atinge scopul propus, 
am dat dovadă și de creativitate, prin crearea unor mijloace noi care ne-a ajutat în atingerea obiectivului 
propus. Nu este deloc ușor, dar problema principală stă în modul nostru de a gândi. Dacă ne gândim că nu 
are rost să ne ocupăm, că oricum nu se poate, că nu toți elevii au acces la mijloacele necesare activitații on- 
line, că sunt elevi care ar sta mai bine liniștiți, ca într-un fel de vacanță, că munca noastră nu are cum să fie 
la fel de eficientă ca la o activitate în clasă, că nu avem de unde să știm dacă temele date au fost rezolvate 
de elevi sau de frați, părinți, că oricum trebuie să luăm totul de la capăt la sfârșitul pandemiei, atunci ne 
preocupăm de motivarea faptului că nu vrem să facem mai nimic, mai bine stăm liniștiți, că timpul trece și 
așa. Dacă preocuparea noastră este să găsim modalitatea de a face cât se poate, suntem pe partea bună. 

Mă gândesc că dacă guvernul ne-ar fi trimis în șomaj technic, cum s-a întâmplat în multe domenii de 
activitate, invocând toate argumentele amintite mai sus, că oricum n-are rost, că nu se poate, câți dintre cei 
care au stat liniștiți, ar fi venit cu soluții, demonstrând că totuși se poate. Aș mai aminti, că și în anii 
precedenți, pe vremea gripei sezoniere în fiecare an am avut elevi care s-au îmbolnăvit și au stat acasa, dar 
pe urmă au recuperat materia pierdută, că vrem, nu vrem dar în fiecare clasă avem câțiva elevi, care preferă 
să fie lăsați în pace, că mai puțin înseamnă cu mult mai mult decât nimic, cred că devine din ce în ce mai 
limpede care este calea de urmat. De fapt este vorba de concepția fiecăruia, că ceea ce poți să faci azi, nu 
lăsa pe mâine sau ceea ce poți să faci azi, poți să faci și mâine sau ceea ce poți să faci azi, să nu faci nici 
mâine, că poate face cineva în locul tău. A treia variantă însă naște o întrebare: mai este nevoie și de tine? 
Astea fiind spuse, să ne apucam de treabă.  

 Am transformat orele din sala de clasă, în școala de acasă, am făcut lecții on-line așa cum am 
considerat mai bine, ne-am adaptat și am învățat din mers să utilizăm platforme de învățare. Am testat, 
experimentat, adaptat și aplicat metode, tehnici și procedee de învățare inovative, fără să știm dacă facem 
bine, dar feed- back-ul primit de la elevi și părinți ne-a dat încrederea că e potrivit și eficient ceea ce am 
făcut. 

 După ce am organizat activitatea on-line, am cerut sprijinul părinților de a asigura copiilor un spațiu 
cât se poate de liniștit, ceea ce nu este întotdeauna ușor de realizat, dar părinții au făcut tot posibilul. Am 
început fiecare activitate cu muzică și mișcare, care a făcut mare plăcere copiilor, iar după aceste câteva 
minute am început activitatea, dar nu înainte să precizez, că fiecare vorbește numai când este numit. A fost 
nevoie de câteva zile, până când copiii s-au obișnuit, dar altfel nu se poate. Am lucrat respectând 
particularitățile psihologice specifice vârstei, ceea ce privește capacitatea de concentrare a elevilor, ce este 
semnificativ mai mică, față de munca în clasă. Am ținut activități de 40 de minute, cu o pauză de 10 minute 
între activități, nu mai puțin de trei activități și nu mai mult de patru pe zi. La activități am folosit tabla albă 
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magnetică, pentru realizarea schițelor. Am creat un climat amiabil, lăsând loc din când în când și pentru 
discuții, povești. Am dat și teme, am și verificat, am și discutat, am și corectat . În timpul activităților, mi-
am dat seama că părinții sunt preocupați de ceea ce se întâmplă, că de multe ori au stat și au ascultat toată 
activitatea, deci au fost zile deschise, ceea ce nu este rău, pentru că fiecare părinte are posibilitatea de a-și 
cunoaște propriul copil. Am avut o prezență aproape de 100%. Sunt conștientă că activitatea on-line nu este 
și nici nu poate fi la fel de eficientă, ca activitatea din școală, dar dacă există voință de fiecare parte, se pot 
face progrese, se poate lucra cu folos.  

 Aș mai aminti două aspecte extrem de benefice. Părinții care au asistat la activități au beneficiat de 
o îndrumare metodologică, practică și în mod direct, de a se ocupa, de a sprijini copiii în procesul de 
învățare. Al doilea aspect se referă la organizarea actvității zilnice a copiilor, care din cauza situatiei de 
urgență au fost lipsiți de școală, de colegi, de terenul de joacă, de activități sportive, iar învățământul on-
line a devenit un punct de sprijin, un punct fix în activitatea lor zilnică. Fix și de așteptat, că la sfârșitul 
activității i- am lăsat să vorbească, să povestească în voie. Consider că luând în vedere numai aceste două 
aspecte colaterale, această activitate a meritat efortul. 

 Bineînțeles că am întâmpinat și dificultăți în realizarea activităților la distanță, cum ar fi: lipsa 
instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare; dificultăți de ordin tehnic- platforme 
care trebuiau instalate, care uneori nu funcționau; lipsa suportului pedagogic pentru realizarea activităților 
atractive pentru elevi ; lipsa instrumentelor potrivite pentru evaluare; lipsa resurselor digitale; lipsa unui 
computer/tabletă/telefon performant; lipsa timpului necesar; dificultăți tehnice ; lipsa controlului și a 
monitorizării constante a activităților. 

 În concluzie, calculatorul nu va înlocui niciodată activitatea cadrului didactic, rolul acestuia nu poate 
fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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DIGITALIZARE ACTIVITĂȚILOR ÎN GRĂDINIȚE 

 
SZILÁGYI RENÁTA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9, SATU MARE 
 
Dezvoltarea rapidă și continuă a mijloacelor tehnice, după cum știm, nu cunoaște granițe. 

Digitalizarea a fost găsită doar în urmele din grădinițe, deși s-a răspândit rapid în rândul familiilor și a 
devenit parte din viața de zi cu zi alături de computere, televiziune și aparat de fotografiat. 

 Dezvoltarea rapidă și continuă a dispozitivelor tehnice a atras adulții în același mod ca și copiii mici. 
În gestionarea dispozitivelor digitale nu s-au întâmpinat dificultăți, dar filtrarea și restricționarea 
conținutului pe care le transportau erau deja mai dificile, nu a fost acordată o importanță deosebită utilizării 
sigure a internetului. Acum aproximativ zece ani, aducând propriul laptop în grupul meu de copii am 
început informarea părințiilor despre noile posibilități metodologice digitale de învățare și predare. Copiilor 
au fost prezentate instrumentele IT, metodele tradiționale s-au combinat cu metodele innovative moderne. 
Scopul meu a fost să fie în armonie cu noile alternative la procedurile tradiționale de învățământ preșcolar. 
Aici a început promovarea utilizării dispozitivelor digitale în grădiniță în practică și teorie și va continua în 
grupul meu. 

 Există grădinițe de astăzi în care dispozitivele digitale nu sunt necunoscute copiilor în grupuri, deși 
utilizarea dispozitivelor digitale în această grupă de vârstă ridică în continuare multe întrebări. 

 Toate tipurile de dispozitive inteligente electronice s-au mutat în casele familiilor. Adulții le dau în 
mâinile copiilor aceste dispozitive. Cu toate acestea, este uitat cumva momentul în care este ridicată 
problema utilizăriia a tabletelor în grădiniță sau orice utilizare a instrumentelor IT și așa-numitele 
„gadgeturi” ar trebui introduse într-un cadru mai organizat. Nu putem lua decizii care să prevină și să 
excludem influența lumii digitale în grădinițe. În schimb, ar trebui să fie încorporat în sistemul de 
învățământ preșcolar foarte gânditor, conștient, pe lângă o directivă pedagogică, fără a neglija metodele 
corecte. 

 Implicarea activă a părinților este una dintre cele mai importante condiții pentru menținerea timpului 
de ecran al copiilor noștri. Într-adevăr, un punct crucial în viața familiilor este problema utilizării 
dispozitivelor digitale, „cât timp?” permitem copiilor noștri să se angajeze în lumea magică a spațiului 
online. Implicarea părinților poate fi de mare ajutor în mai multe moduri. Pe de o parte, copiii și părinții, 
sau chiar bunicii, devin împreună exploratori virtuali și pot experimenta aventuri cu prezența constantă a 
comunicării în aplicații interactive, de colaborare. As sublinia ca sunt impreuna si vorbesc! Ei cunosc 
cunoștințele, interesele și nevoile online ale copiilor lor. Ele pot monitoriza în mod constant utilitatea 
jocurilor digitale și pot filtra conținutul nociv și, în ultimul rând, pot controla posibila dezvoltare a 
dependenței. De asemenea este foarte bine dacă stabilirea regurilor pentru folosirea aparaturii digitale se 
stabilesc în comun cu copilul. 

 Utilizarea conștientă și pedagogică a metodologiei digitale în grădiniță ar fi extrem de importantă în 
procesul de educare a grădiniței. Educatoarea trebuie să aibă viziuni clare asupra răspunsurilor cu aspecte 
pedagogice despre utilizarea sigură a internetului: Să fi clar de ce? Când? De ce? Pentru cât timp? Cu cine? 
Ar fi de mare folos atât părinților cât și educatoarelor de platforme digitale sigure pentru copii mici. 

 Astăzi, mai mulți profesori de grădiniță sunt utilizatori activi ai dispozitivelor, care s-a extins pentru 
a include laptopuri și tablete. Conform libertății pedagogice a profesorului de grădiniță, activitatea digitală 
este compusă cu luarea în considerare maximă a compoziției, vârstei, nevoilor și abilităților grupului de 
copii, în funcție de cadrul în care se aplică metoda și, după caz, de instrumentele folosite de copii. Anumite 
subiecte din domeniile educației grădiniței sunt procesate cu implicarea instrumentelor digitale, pe baza 

 

1409



aspectelor menționate mai sus. În toate cazurile, respectând viața preșcolară tradițională a copiilor, mișcarea 
liberă, jocul liber, doar completându-i. 

 Cred că educația digitală direcționată în grădiniță poate fi suficientă, prudent, moderat și, cel mai 
important, responsabil. 
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ÎNVAȚAREA LA DISTANȚA - ÎNVAȚAREA ONLINE - ȘCOALA DE ACASA 

 
SZOTYORI ENIKO, PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MOLNAR JOZSIAS” TARGU SECUIESC 
 
În ultimele vremuri tot mai des am auzit aceste noțiuni și avem fiecare o atitudine față de aceste 

aspecte și păreri diferite legate de acestea. Aceste forme de învățare au devenit tot mai populare și au cucerit 
spațiu mai mare din cauza pandemiei, dar să fim sinceri, sunt agreate tot mai mult de noua generație de 
copii, numită și ca generația digitală.  

La prima vedere cele enumerate în titlu sunt noțiuni similare, dar există totuși nuanțe fine între ele. 
Această pandemie cu care se confruntă întreaga lume - o situație fără precedent, la care trebuie să 
răspundem prin comportamente de adaptabilitate la schimbările sociale, educaționale, economice, politice 
etc., de învățare din mers și mai ales de sănătate fizică și psihică - a pus într-o altă perspectivă rolul școlii 
moderne în a forma abilități de ordin general, necesare în viață, cele mai importante dintre toate fiind 
abilitatea de a face față schimbării, de a învăța lucruri noi și de a ne păstra echilibrul mintal în situații 
neobișnuite. Sistemele de învățământ au fost nevoite să adopte diferite modalități de a continua educația 
tinerilor, de a asigura derularea cursurilor școlare. Practicile dezvoltate de sistemele de educație afectate de 
suspendarea cursurilor cu elevii și studenții, se situează pe cel puțin două paliere diferite: învățarea online 
și învățarea la distanță, concepte pedagogice aparent sinonimice, dar care descriu practic modalități parțial 
comune de derulare a activităților cu elevii și studenții, aflați în școala de acasă. 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 
continuarea procesului educațional prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la 
distanță. În ultima vreme am avut cu toții prilejul – elevi, profesori, părinți - de a experimenta și de a 
cunoaște diferite laturi și aspecte legate de acest subiect al învățării online.  

Instruirea în mediul online pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se 
regăsească sub forma învăţării mixte. Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci când este 
integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării. Învățarea online de calitate înseamnă timp de 
planificare, pregătire și dezvoltare pentru o lecție, situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm 
cu resurse minime disponibile și într-un timp redus. Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar 
identificarea conținutului de parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a 
susţine procesul de învăţare. Și nu în ultimul rând trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar 
individuale ale elevilor. Ca orice altceva, și învățarea online are și avantaje și dezavantaje la rândul ei. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând 
si oriunde, elevii pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este determinat 
ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent 
materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. Învățarea online permite și elevilor și 
profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Elevii au 
posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă. 
Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiti tind să fie mai activi, inhibiția fiind mult 
diminuată, interacțiunea realizându-se și fără distractori din afară. Acest tip de învățare, în condiții 
pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină proactiv, să fie un 
căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de link-uri externe, 
scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, liste bibliografice, link-uri către 
resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente de tip audio si video în clasa virtuală, sarcini 
individuale.  
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Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt diminuate relațiile interumane între elevi 
și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a 
învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece 
conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora 
nu este facilitată de profesor. 

Putem să punem întrebarea dacă învațarea online va fi forma și modalitatea viitorului de a învăța. Eu 
sincer sper că nu va fi. Sunt conștientă de faptul că trebiue să ținem pasul cu lumea, cu dezvoltarea 
tehnologiei, dar trebuie să avem în vedere și faptul că suntem și ființe sociale, care au nevoie și de altceva, 
decât de mediul virtual.  

În concluzie aș spune să avem în vedere spusele înțeleptului antic legat de regula de aur și să ne 
străduim pentru menținerea și păstrarea echilibrului legat de învațarea în școala propriu-zisă și în mediul 
online. 
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“TIMPURI NOI – CUM NE ADAPTAM SCHIMBARII” 

 
PROF. DIANA ROZALIA TAICUȚU 

LICEUL DE ARTA “ GH. TATTARESCU” FOCȘANI, VRANCEA 
 
 Activitatea desfășurată în spatiul claselor școlare, a atelierelor, cabinetelor de muzică sau tehnice, în 

sălile special destinate desfășurării actelor educative a cunoscut mai de curând o extrema provocare și 
nevoiți fiind să ne adaptăm, noi cadrele didactice am abordat din mers metoda adaptării la nou. Nimic nu a 
prevestit că dintr- o astfel de situație elevi, părinți, profesori vor deveni în mod forțat experți în utilizarea 
noilor media. 

 Fără nici un fel de formare, fără foarte multe indicații ne-am descurcat după posibilități ciulind 
urechile către „bunele practici” propuse de colegi și expuse de aceștia prin consiliile profesorale oganizate 
online sau pe grupurile de lucru de pe Facebook. E indicat să urmarești foarte atent sectoarele informative 
destinate “învățământului” și mai ales daca site-ul pentru formarea profesională a devenit inactiv din diferite 
motive să te reprofilezi către alte surse de formare. 

 Cursurile inițiate de Ministerul Educației au străbătut mediul online doar –doar ar ajunge la cei mai 
amorțiți dintre noi. Nimeni nu este sincer în a recomanda noua metoda de predare online. Este vie teama de 
a nu fi părtașii unui experiment nedorit. Se știe căt de mult se dorește schimbarea sistemului de învățământ 
în România și acest lucru e înțeles de multe ori greșit. Nimic nu e limpede. O avalanșa de platforme, 
aplicații, metode noi de învățare aplicate din mers și foarte puțin evaluate, lipsa aparaturii printre elevi și 
profesori, lipsa semnalului, informarea târzie sau total absentă, neînțelegerile sunt unele din problemele 
semnalate în activitatea educativă desfățurată online. 

 De foarte multe ori elevii cer sprijin cadrelor didactice. În absența socializării directe și răspunsurile 
întârzie.Învățământul online îți oferă șansa de a aplica noi moduri de învățare. Metoda clasică lasă loc 
jocului interactiv online adaptat sau nu la învățătura. Astfel rulează în fața ecranului videoclipuri cu lecții 
„altfel”. Pentru majoritatea elevilor aceasta noua abordare poate fi utilă dacă și-ar canaliza atenția așa cum 
le este solicitat de profesor.Un conspect de carte poate fi mai ușor de înțeles prin vizionarea unui clip. 
Materialul video poate fi eficient dacă este urmărit cu interes și atenție. Se pot asimila ușor perioade istorice, 
noțiuni geografice, plimbari prin muzee, audiții muzicale pe perioade de timp. In esență aceasta este rolul 
internetului.  

 Dezavantajul programului de învățare online este susținut de permanenta senzație de libertate, lipsa 
unei supravegheri directe și autorizate, confuzia creeată de lipsa atenției profesorilor . Toate acestea și lipsa 
unei motivații creează derapaje. 

Oricat de intense ar fi presiunile în online totul se rezumă la o alegere simplă. Mă conectez sau nu...pot 
oricând relua informația atât timp cât există online. Temele, proiectele, materialele informative se pot 
accesa lejer în orice moment al zilei. Școala este temelia educației și oricât de online se va desfățura ea, 
este important ca elevul să-i rămână conectat. Oricat de familiar ar părea mesajul “Acorda învățării cel 
puțin doua ore pe zi!” se aplica de minune și pentru activitatea școlii online. Astfel volumul de muncă nu 
va mai fi atât de mare pe parcurs. 
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“EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE EDIȚIA 2020- 

SCOALA ALTFEL/SCOALA DE ACASĂ” 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. TĂNASĂ ANA MONICA 
G.P.N. BUDUȘ 

 
Perioada Școala Altfel 2020 ține o săptămână și este dedicată activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare, în cadrul programului “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. 
 Dacă, anul trecut, din cadrul Programului Național „Școala Altfel” nu puteau lipsi vizitele 

efectuate la muzee, la grădinile botanice sau zoologice, excursiile, unde copiii însoțiți de educatoare, 
puteau descoperi peisaje și locuri de poveste, anul acesta, datorită măsurilor de prevenire a 
răspândirii COVID-19, activitățile extrașcolare s-au mutat acasă. 

Ingeniozitatea din ziua de astăzi continuă să surprindă. Alături de familie, folosind tehnologia 
modernă, copiii le-au putut demonstra educatoarelor că „Școala Altfel” poate avea aplicabilitate în orice 
condiții, oriunde s-ar afla dacă în acest sens există voință și perseverență. 

Deși Programul Național “Școala Altfel” este dedicat activităților extrașcolare, ni s-a părut 
important să păstrăm o continuitate și să menținem mediul educațional creat până acum prin activitati 
online, ținând permanent legătura cu copiii, încurajându-i și motivându-i să rămână acasă, dar să aibă un 
program zilnic de activități în familie. Le-am oferit astfel câteva alternative de petrecere a timpului liber 
și de relaționare cu cei de acasă, care să le dezvolte totodată anumite competențe și abilități, prin trăirea 
unor experiențe utile, practice, instructive, dar și atractive, nu oriunde, ci acasă, nu cu oricine, ci cu 
familia, nu singuri, ci sprijiniți de școală și de educatoare” 

Astfel îmbinand, utilul cu plăcutul, rezultatele ingeniozității acestora au fost de-a dreptul uimitoare. 
Așadar, timp de cinci zile, dacă unii și-au îndreptat atenția spre activități ce țin de grădinărit (plantarea unor 
flori, curățarea/amenajarea curții, a grădinii), de bucătărie (prepararea de produse culinare), de amenajare 
a spațiului de acasă (amenajarea unui colț personalizat cu jucarii si obiecte personale), alții au realizat 
filmulețe cu mesaje motivaționale, au practicat jocuri de societate în familie și nu au trecut cu vederea peste 
activitățile creative de petrecere a timpului liber în familie (realizarea unui tablou de familie, cu poze, 
pornind de la informațiile culese de la părinți, bunici). 

Copiii au avut posibilitatea să creeze și să se exprime liber, îndrumați fiind de părinți sau alți membrii 
din familie primind sfaturi de la educatoare, cu atât mai mult activiățile au fost mai complexe având în 
vedere că fiecare a venit cu alte idei în ce privește înclinațiile: culinare, gospodărești, de joc, sau artă. 

Trebuie să găsim soluții și în condițiile de criză pe care le trăim și să nu le lăsăm curiozitatea și 
creativitatea să se stingă. Fiind ocupați cu ceea ce îi interesează, implicați în activități care îi atrag, le stârnim 
entuziasmul și bucuria de a-și continua învățarea. Copiii schimbă idei și colaborează în realizarea lucrărilor, 
se stimulează unii pe alții. Au multă energie și un optimism molipsitor care le întărește sistemul imunitar, 
ajutându-i să depășească momentele dificile. 

În demersul nostru inovativ am pornit de la premisa că, în aceste zile de criză socială și medicală, și 
educația necesită, mai mult ca oricând, o oază de solidaritate și creativitate. Am înțeles că cei mici au nevoie 
de un impuls și contexte creative de învățare pentru a prinde aripi și curaj și am acționat ca atare, ținând 
cont și de afirmația lui J. G. Gowan şi G. D. Demos: “Copiii sunt creativi în mod natural şi doar aşteaptă 
atmosfera propice pentru a-şi manifesta creativitatea.” În ciuda perioadei forțate de izolare, noi am căutat 
să ducem învățarea dincolo de barierele sălii de grupa, chiar a celei de acasă. Astfel am reușit să dăm sens 
și valoare și am înțeles toți că împreună suntem mult mai valoroși. 
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În acest fel, copilul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, aceiaşi 
noţiune o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul propriu 
al fiecărui copil. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii:imaginează, construieşte, cercetează, 
creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, originalitatea constând 
în aceea că nu preia modelul educatoarei.Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind 
colaborarea, munca în echipă, bazată pe sprijin reciproc pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, 
îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin 
colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană; 
2. Ciolan, Lucian, 2008, Învățarea integrată, Editura Polirom, Iaşi. 
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 GRĂDINITA DE ACASĂ 

 

 PROF. TĂNASE GABRIELA 

 G.P.N. IONEȘTI, ARGEȘ 
 

 Contribuţia grădiniţei la procesul general al dezvoltarii fizice, psihice şi sociale a copilului este 

relativ uşor de pus în evidenţă având în vedere că acest prim mediu organizational cu care se confruntă 

copilul exercită o influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ulterioare. În acest mediu 

copilul este cooptat într-un proces de elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului prin 

descoperirea competenţelor sale ori prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins. Astfel i se oferă 

multiple prilejuri de a vorbi, ceea ce îl ajută la dezvoltarea rapidă a abilităţilor lingvistice şi general 

comunicative, este solicitat în diverse tipuri de activităţi care conduc la dezvoltarea coordonării psiho-

motrice, este integrat în programe de descoperire a potenţialului intelectual şi afectiv, este pus în situaţii 

care îl obligă să exercite roluri diverse şi nu în ultimul rând, câştigă în sociabilitate şi exersează 

independenţa sub diversele ei aspecte: în raport cu co-vârstnicii, cu părinţii şi cu sine prin preluarea unui 

anumit control al comportamentului propriu. Mai mult, programul grădiniţei oferă prilejul unei educaţii 

asistate, supervizate, în cadrul unui mediu educativ destul de diferit de cel familial şi creează o tranziţie 

necesară către mediul de tip şcolar, mult mai riguros, mai exigent, mai normativ. Alături de climatul 

favorabil se adaugă siguranţa. Securitatea manifestărilor libere ale copilului care se poate juca şi poate lucra 

sub supravegherea unui adult competent în problemele educative. Pe lângă acestea, grădiniţa oferă copiilor 

posibilitatea de a-şi dezvolta capacităţile lor de a pune şi analiza probleme, de a judeca în conformitate cu 

raţionamentele proprii, de a lua decizii, de a fi responsabil. Copiii îşi dezvoltă abilitatea de a gândi deschis, 

critic şi constructiv, de a accepta puncte de vedere raţionale, de a tolera păreri diferite. 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate 

părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, cu școlile, cu sistemul de 

predare-învățare-evaluare în general? 

Exemple de activităti pentru acasă: 

Ce vezi în oglindă? 

Obiective: 

Să își identifice caracteristicile individuale ale propriei înfățișări. 

Să identifice caracteristicile individuale ale celorlalți.  

Să compare caracteristicile lui cu ale celorlalți prezenți. 
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Desfășurare: Ne putem ajuta de un animăluț de pluș preferat sau putem porni noi explorarea: Eu 

(tigrul/ bebelușul) mă uit în oglindă și văd că ochii mei sunt căprui, ochii tăi ce culoare au? Eu am părul 

blond, al tău cum este? E lung sau scurt? Ce mai vezi în oglindă? Unde sunt urechile tale? Dar nasul? 

Activitatea poate continua în funcție de interesele copilului: Hai să ne desenăm (modelăm) fețele. Unde ai 

desenat (modelat) ochii? Dar gura?  

Materiale necesare: oglinda, hârtie, creioane colorate, lut/ plastilină/ aluat 

 

Sortare 

Obiective: 

Să formeze grupe de obiecte după diferite criterii ( în acest caz după tipul de seminte). 

Să își exerseze motricitatea fină - transferul obiectelor mici cu mâna sau cu lopățica. 

Să dezvolte gândirea logică. 

Desfășurare: Prin sortare, copiii înțeleg că unele obiecte pot fi la fel iar altele sunt diferite și că acestea 

pot să fie organizate în anumite grupuri. Noțiuni de bază precum sortarea este importantă pentru concepte 

matematice. Acest tip de activitate ajută la antrenarea gândirii logice. Astfel, elementele pregătite se pot 

transfera și sorta cu mâna sau cu alte obiecte ajutătoare, în funcție de anumite criterii pe care le puteți stabili 

împreună cu copiii. 

Materiale necesare: semințe de dovleac, boabe de fasole/ orez/ linte, boluri/ eprubete / recipiente.  
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 ȘCOALA DE ACASĂ - O ALTFEL DE ȘCOALĂ 

 
 PROF. TĂNASE MIRELA 

 COLEGIUL TEHNIC VICEAMIRAL IOAN BALANESCU, GIURGIU 
 
 EDUCAȚIA-este asociată de cele mai multe ori cu școala, fiecare dintre noi fiind convinși că școala 

ne face ”mari”.Anul acesta am fost, din păcate, greu încercați și în același timp puși în fața faptului împlinit, 
dintr-o dată școala nu a mai existat, sau mai bine spus, am rămas fără școală. Acest lucru a fost resimțit de 
toată lumea, de la elevi, la părinți, profesori, autorități, tot ce înseamnă o societate. Dacă de fiecare dată, 
noi românii am fost obișnuiți să scoatem castanele din foc cu mâna altuia, acum nu am avut de ales, a trebuit 
să găsim o cale de mijloc pentru a supraviețui acestei pandemii și a-i feri pe cei dragi de pericol. 

 Carantina ne-a prins pe toți fără pregătire psihologică sau emoțională și cu multe neajunsuri. În 
această situație, indiferent de vârstă, statut social sau job, oamenii trăiesc și experimentează același lucru și 
anume, prima carantină din viața lor. 

 Primele experiențe le-am trăit alături de elevii mei, care nu au fost entuziasmați de vacanța forțată, 
iar incertitudinea în ceea ce privește sistemul de predare on-line ne-a cam dat bătăi de cap, însă într-un final, 
am învățat unii de la alții și lucrurile au început să se îndrepte pe un drum bun. 

 Școala de acasă a început să se miște încet-încet, aducând cu ea avantaje dar și dezavantaje. Din 
păcate dezavantajele au fost mult mai multe decât avantajele, țara noastră este prea săracă pentru a le oferi 
copiilor toate cele necesare unei astfel de educații. Avantajul a constat în faptul că elevii au fost mult mai 
relaxați și stăpâni pe ei. 

 Sistemul nostru de învățământ este diferit față de cel din Marea Britanie, unde cea mai înaltă 
autoritate în educație este reprezentată de Ministerul elevilor, școlilor și familiei. Aceasta oferă copiilor 
posibilitatea de a învăța, pregătește cadrele didactice, menține anumite standarde, analizează curriculum-ul 
și examenele și reglementează finanțarea școlilor la nivel național. În schimb la noi, educația este o acțiune 
la care iși dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între toți factorii educaționali, dar 
mai ales între școală și familie, este deosebit de importantă, deoarece acești doi factori reprezintă adevărații 
piloni ai educației. 

 În familie copilul găsește modele de comportament pe care, de obicei, le imită, astfel se pun bazele 
unor deprinderi și obișnuințe elementare de comportare morală. 

 Așa că în momentul în care am fost puși în fața faptului împlinit am realizat că trebuie să depunem 
efort pentru a trece peste toate neajunsurile din mediul rural și urban și să mobilizăm cât mai mulți elevi 
pentru a parcurge atât materia din programă, dar și pentru a fi alături de ei în această perioadă care ne-a 
încercat greu pe toți. 

 Acum am realizat cât de mult îmi lipsesc copiii, gălăgia și agitația lor, dar și acel mediu familial pe 
care noi, profesorii ni-l cream alături de elevii noștri. Am învățat că există lucruri care ne pot face mult mai 
mult rău decât virusul în sine și anume lipsa și afecțiunea celor care ne erau alături zi de zi. 

 Am învățat să facem o altfel de școală, o școală care a pus accentul mai mult pe afectivitate decât pe 
materie. 

 Sunt mândră de elevii mei, sunt mândră și împlinită că am ales această meserie. Indiferent de modul 
în care voi preda, o voi face cu dăruire și voi încerca să le ghidez elevilor mei pașii spre o lume în care să-
și împlinească visul. 

 Această experiență poate fi considerată o piatră de încercare atât în cariera noastră de profesori cât 
și în cariera elevilor. Am reușit să facem o altfel de școală, aș putea să o numesc -școala vieții. 
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ASA AM TRAIT EU ŞCOALA DE ACASĂ 

 
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR TANASE SIMONA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,FANUS NEAGU” BRAILA 
 
Anul 2020 ne-a adus într-o situaţie total nouă, necoscută, găsindu-ne nevoiţi să facem fată provocării. 

Elevi, profesori, părinţi am făcut eforturi să finalizăm acest an şcolar, deşi niciunuia dintre noi nu ne-a fost 
uşor. 

Iată câteva dintre dificultăţile întâmpinate. În calitate de profesor mi-am pus o mulţime de întrebări: 
cum vor reuşi copiii mei de clasa I să scrie literele necunoscute fără ajutorul meu, fără să le conduc mânuţele 
pe spaţiul caietului tip; cum sau vor reuşi părinţii să la fie alături şi să-i îndrume, împarţindu-şi timpul între 
serviciu, gospodărie sau, mai rău, între lipsa serviciului şi grija zilei de mâine. 

Am încercat diferite moduri de a depăşi situţia. Am început să caut, să descopăr fel de fel de programe, 
sa scormonesc internetul prin toate colţurile pentru a găsi soluţii. WhatsApp, Zoom, Google Classroom, 
Kahoot, Messenger sunt doar câteva instrumente pe care le-am folosit pentru a-mi atinge obiectivele. Dar, 
fără contactul direct cu clasa, cu părinţii, au apărut alte nelinişti oare e bine ce fac, nu cumva umerii 
părinţilor şi aşa îngreunaţi de situaţia socială nu sunt prea mult împovăraţi de sarcinile şcolare? Copiii mei 
de 7 ani nu se puteau organiza singuri, nu erau instrumentati, mulţi dintre ei nu ştiau să utilizeze calculatorul, 
deci se impunea prezenţa unui adult. 

Îngrijorările mele ca profesor au fost dublate de trăirile de părinte. Prima grijă era să nu ne 
îmbolnăvim, deci spălat, dezinfectat, curăţat permanent. Apoi, copilul meu de clasa a III-a trebuia să rezolve 
temele primite pe WhatsApp, după care să se filmeze rezolvând diverse sarcini şi să trimită pe grupul clasei. 
Alte tristeţi: ,,mai filmează-mă o dată că n-am ieşit bine şi vor râde colegii când mă vor vedea”,  ,,încă o 
dată că m-am împotmolit când am citit cuvântul acela nou”,  ,,eu nu vreau să mă filmez cântând că sunt 
ridicol”. De multe ori i-am dat dreptate, de ce ar trebui să trimită filmare, asta înseamnă învăţământ on-
line? Dacă pentru mine a fost dificil să depăşesc situaţia, mă întreb cum s-au decurcat celelalte familii, unde 
părinţii lucrează în alte domenii.  

Şi cea mai mare îngrijorare a fost cu privire la fetiţa mea de clasa a XII-a care urma să dea 
bacalaureatul. Unele cadre didactice au încercat să-şi facă datoria, dar activitatea de la clasă nu poate fi 
înlocuită de lucrul în faţa unui monitor, iar rolul profesorului nu poate fi jucat de un calculator.  

Am încercat să-mi găsesc echilibrul citind câte ceva despre învăţământul on-line şi, în final, am înteles 
următorul lucru: învăţământul este o activitate complicată, este de fapt povestea cunoaşterii umane de la 
începuturi şi până în prezent, şi, ca în orice poveste, este foarte important conţinutul, dar la fel de important 
sau poate chiar mai de pret modul în care este spusă povestea, adică talentul povestitorului. De aceea sunt 
de acord cu învăţământul on-line decât nimic, dar învăţământul ,,offline” rămâne varianta cea mai buna. 
Locul profesorului nu poate fi ocupat de tehnologie. 
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 ȘCOALA ONLINE-ȘCOALA DE ACASA  

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 
 

 PROF. INV. PREȘ. TĂNĂSOIU FLORENTINA 
 ȘC. GIMN. MARIN PREDA –PITEȘTI 

 
 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii sunt provocați să se adapteze rapid și să 
transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente 
online accesibile tuturor și multă determinare. 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze 
organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie 
instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai 
mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din 
clasa fizică și nu toate orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început 
deja să aplice aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă 
răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. O astfel de’’ 
scoală’’ prezintă atat avantaje cât și dezavantaje: 

Avantaje ale sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie):  
– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și 

riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță la 
școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai redus în orașele 
aglomerate precum București);  

– se evită condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, săli de clasă neîncălzite); 
 – se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai 
puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop); 

 – se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; dacă se folosesc resurse adecvate, totul se 
poate face mai simplu, completând de exemplu în programe care permit chiar evaluarea instant;  

 – se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în unele școli urbane în special; 
– dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, acestea 

pot uniformiza modul de predare; 
 – părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la 

curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza sisteme de 
catalog online); copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest 
lucru nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  

– copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate caietele, 
cărțile și materialele auxiliare alături de ei;  

– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 
(adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii); 

 Dezavantaje evidente ale învățământului online în România 
 – lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de 

bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); este în plan ca Ministerul Educației să cumpere tablete 
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pentru circa 250.000 de copii din medii sociale defavorizate, iar mediul privat (inclusiv ONG) ar putea acționa 
de asemenea în acest sens, acolo unde este nevoie;  

– mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar „școlarizarea” 
acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare; 

 – lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți copii 
în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace; 

 – lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 
profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc;  

– mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, 
unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți 
elevi este extrem de dificil;  

– presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 
tehnologie (dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar majoritatea 
nu!);  

– se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva;  

– copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și aptitudinile 
de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o 
problemă majoră a vremurilor actuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
https://adevarul.ro/educatie/scoala/care-avantajele-dezavantajele-scolii-online- 
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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IMPRESII DESPRE ȘCOALA ONLINE 

 
 PROF. MIHAELA ȚĂNDĂRICĂ 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MINULESCU”, SLATINA 
 
 Învățarea on-line poate fi considerată ca o formă alternativă de învățământ, în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau speciale.  
În contextul izolării, cu ocazia pandemiei de Covid-19, ne-am trezit într-o situație inedită, și anume 

aceea de a participa, împreună cu elevii, la școala online. Afectată de faptul că stăteam închisă între patru 
pereți, primul gând a fost acela că ”ce bine că avem de lucru” și că mă pot întâlni on-line cu colegii și elevii. 
Asta așa, ca un blestem din partea elevilor care utilizau intens telefonul și primeau observații despre acest 
lucru. Am devenit astfel și mai dependenți de telefon, trebuind să ținem legătura cu personalul școlii. Prima 
săptămână a fost mai mult de organizare: ce platforme să utilizăm, cum programăm întâlnirile cu elevii, 
cum vom lucra cu aceștia, cum putem face notarea, etc. Prima ședință de consiliu profesoral a răspuns la o 
serie de întrebări pe care ni le puneam. În modul de lucru al fiecăruia dintre noi și-au spus cuvântul cursurile 
de perfecționare la care am participat precum și cunoștințele în domeniul tehnologiei informației. 

Cadrele didactice s-au mobilizat destul de repede- puțin mai greu pentru cei mai în vârstă- când a fost 
vorba de prezentarea cursurilor în regim live. Și cu toate că nu toți au abordat aceeași metoda, unii s-au 
adaptat mai bine, alții mai rău. La materiile cu un grad de dificultate mai redus nu s-au făcut întâlniri live, 
însă domnii profesori se asigurat trimiterea de slide-uri cu voice-over sau link-uri de vizionare pe youtube. 

 Din a doua săptămână am intrat în ritm și ne-am mai perfecționat pe parcurs. Referitor la conținuturile 
predate, dacă la început doar am încercat să le consolidăm pe cele existente, ulterior am pus accent pe noi 
conţinuturi. Prima întâlnire cu elevii am vrut să fie cât mai caldă, deschisă, creativă şi copiii să nu se simtă 
presaţi. Din discuțiile cu aceștia am aflat că pe parcurs și-au dat seama cât de mult le lipsesc colegii și 
profesorii. Copiii, online, se simt tentaţi să facă diverse glume, să iasă de pe grup neobservaţi sau să lase 
site-ul deschis şi să plece din cameră, să ”uite” microfonul pornit astfel încât să se audă și alte discuții 
particulare de la alte persoane, lucruri care nu s-ar fi întâmplat la şcoală. Trebuie să fie extrem de motivați 
pentru a participa la cursuri online. Un rol important îl are susținerea părinților pentru copiii lor, în 
desfășurarea actului educațional. Ca diriginte al unei clase de a IX-a, am semnalat unui părinte 
neparticiparea copilului său la ore. Mi-a justificat că acesta nu a știut și a promis că va remedia acest lucru. 
Cu toate acestea, eleva a continuat să absenteze, deși avea tehnologia necesară de a participa la ore. 

 Am fost afectată de faptul că majoritatea elevilor care erau prezenți la lecție, o făceau cu camera 
oprită și nu-i puteam vedea. La insistențele mele îmi argumentau că de abia s-au trezit, că nu arătau bine 
sau că nu erau singuri acasă. Poate că uneori aceste argumente erau corect justificate, dat ulterior un părinte 
mi-a semnalat căci copilul lui fusese ”luat în râs” de colegi atunci când a intrat la oră cu camera pornită, 
deci deduc faptul că se crease o alință între ei în acest sens. 

Ca dezavantaje, în ceea ce privește lucrul cu copiii, menționez lipsa apropierii fizice și a relațiilor 
interumane, oboseala psihică pe care o cauzează expunerea la ecran, faptul că nu pot participa toți și astfel 
nu se poate face evaluarea acestora. De asemenea se manifestă posibilitatea apariției, pe plan uman, a 
reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de 
prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în 
condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru 
comunicarea interumană. 

Pregătirea materialului de prezentat elevilor a necesitat destul de mult timp. M-am învârtit printre 
multitudinea de informații prezentate pe net, am ales link-uri utile elevilor sau am creat propriul material. 
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Au revenit în actualitate lecții pe care le folosisem cu câțiva ani în urmă (lecții Ael)- în urma unui curs de 
perfecționare- și se care aproape că uitasem, au fost utile chiar și manualele în format electronic. 

Timpul consumat cu evaluarea temelor elevilor a fost mult mai mare și nu neapărat corectarea în sine 
a temei cât explicațiile care trebuiau date ulterior fiecăruia pentru a înțelege ce a greșit. 

Învățarea online de calitate înseamnă timp de planificare, pregătire și dezvoltare pentru o lecție, 
situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și într-un timp 
redus. Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și 
proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Aceasta trebuie 
adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, 
ciclului liceal. 

În concluzie, pot spune că utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care 
doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca 
sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare 
și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 
elevilor. 
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PREDAREA ISTORIEI ÎN ȘCOALA ONLINE 

  
PROF TĂBĂCELEA MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN PLATON"BACĂU 
 
 În perioada martie-iunie 2020 școala online a înlocuit școala clasică, un fenomen la care nimeni nu 

s-a așteptat. În această situație, fiecare s-a adaptat situației, încercând să adopte metode eficace. În rândurile 
care urmează, voi prezanta câteva exerciții, activități pe care le-am folosit în timpul lecțiilor video. 

• Le-am precizat elevilor să intre cu 5 minute înainte de a începe lecția și să noteze pe chat un an 
înainte de Hristos sau după Hristos. Apoi am realizat două documente word pe care am notat anii respectivi. 
După această etapă, am prezentat elevilor cele două documente și le-am sugerat să ordoneze cronologic 
anii. ( elevii de la A la M au ordonat cronologic anii din primul document, elevii de la M la Z au ordonat 
cronologic anii din cel de-al doilea document). Aceeași activitate se poate aplica și în cazul ordonării 
cronologice evenimentelor istorice) 

• O altă metodă care poate fi utilizată poate fi Norul de cuvinte. 

 
 Urmărind Norul de cuvinte, elevii trebuiau să completeze pe caiet următorul tabel: 
Primul război mondial Al doilea război mondial Lumea postbelică 

   
 
 Bineînțeles această activitate poate fi realizată și oral, fără a completa pe caiet tabelul. 
 3. Pentru lecţia Cultura naţională în secolul al XIX-lea, la momentul ce a revenit Artelor, am adus 

în discuţie participarea lui Nicolae Grigorescu pe frontul Războiului de independenţă în calitate de pictor 
de război. Am prezentat elevilor una dintre picturile sale, sugerându-le să-i intuească titlul. Era vorba despre 
pictura Spionul. Atunci a intervenit întrebarea De ce Spionul? Pentru ca elevii să înţeleagă mai bine această 
capodoperă am accesat siteul Muzeului de Artă al României, https://www.mnar.arts.ro/, cu ajutorul căruia 
am derulat un material audio prin care explica această pictură. (aici puteţi găsi atât descrierea cât şi 
dramatizarea audio). Apoi elevii au vizionat şi alte picturi precum Atacul de la Smârdan, Convoi de 
prizonieri turciAcu ajutorul cărora au fost prezentate atât evenimentele istorice dar şi atmosfera surprinsă 
de pictor.  
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CĂMARA DE ACASĂ,  

UN NESECAT IZVOR DE MATERIALE PENTRU ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 
 

PROF. TACHE LAVINIA 
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINȚ” NR. 22 BRAȘOV 
 
 Școala de acasă este o mare provocare pentru toate persoanele implicate: copii, părinți sau dascăli. 

Fiecare persoană are formată o rutină zilnică, iar în momentul în care aceasta este perturbată, apare 
inevitabil un disconfort ce vine cu noi provocări. Din câte am observat la părinții ultimelor generații de 
copii, acestia sunt foarte prinși cu job-ul, oferind tot mai puțină atenție propriilor copii. Această perioadă 
în care părinții au fost nevoiți să petreacă întreaga zi cu copiii, să le ofere atenție și să le umple timpul, o 
consider benefică pentru sănătatea emoțională a celor mici. 

 În sprijinul părinților, am venit cu propuneri de diferite activități ce se pot realiza cu materiale din 
cămară, la îndemâna oricui. 

 
 Joc senzorial –Ghicește ce ai pipăit! 
 se pregătesc boluri cu diferite materiale: făină, zahar, orez, linte, boabe de fasole 
 se prezintă copilului fiecare bol, denumind materialul și lăsându-l să îl simtă/pipăie 
 se acoperă ochii copilului și i se cere să ghicească, pe rând, ce este în castroane 
 
Joc senzorial –Ghicește ce ai mirosit! 
 se pregătesc materialele: lămâie, portocală, scorțișoară, ceapă, usturoi, salam etc. 
 se prezintă copilului fiecare produs, denumindu-l și lăsându-l să îl miroasă 
 se acoperă ochii copilului și i se cere să ghicească, pe rând, ce a mirosit 
 
Joc senzorial –Ghicește ce ai gustat! 
 se pregătesc materialele: bucăți de fructe, brânzeturi, mezeluri etc. 
 se prezintă copilului fiecare produs, denumindu-l și lăsându-l să îl guste 
 se acoperă ochii copilului și i se cere să ghicească, pe rând, ce a gustat 
 
Pastele făinoase ne ofera și ele o varietate de activități, cum ar fi: 
 de sortare „ Fiecare la locul său” 
• se amestecă mai multe paste de de modele diferite ( penne rigate, farfalle, fusilli, rigatini etc. 
• se pregătesc tot atâtea boluri câte feluri de paste sunt, cu câte o pastă în bol pentru model 
• se cere copilului să sorteze pastele, alegând bolurile potrivite 
 
 de numărare „Câte farfalle/ fusilli sunt?” 
 
 de raportare a numărului la cantitate „Așează pe farfurie atâtea farfalle/ fusilli câte îți arată 

cifra” 
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 realizare de colaje 

 
  
 activități practice 
• suport de creioane dintr-o cutie de conservă vopsită și decorată cu paste colorate 
• vază de flori din sticlă de iaurt dată prin aracet și prin orez, iar apoi pictată 

  
  
• coliere/brățări  
• cleme de păr din farfalle pictate 

    
Folosiți-vă imaginația și veți rămâne uimiți de rezultate. Mult succes! 
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ȘCOALA DE AZI  

 ÎNTR-O SOCIETATE ÎN CONTINUĂ SCHIMBARE 
 

 PROFESOR TĂLPĂȘAN ANCA DIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG 

 JUD. MARAMUREȘ 
 
,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.’’ (Immanuel Kant) 
 
 Nu se poate vorbi despre educatia omului, fără referire la filosofie, căci ea este stiinta prin care se 

exprimă adevărul, secole intregi, prin care sufletul omului a fost slefuit, initiat in tainele metafizicii. Totul 
pentru a fi educat, pentru a face saltul ontologic de la animal la om. Omul este o devenire întru ființă, așa 
cum spunea unul dintre filosofii români, Constantin Noica. Totodată, măreția omului constă în puterea de 
a judeca, de a-și folosi propria rațiune. Pentru a deveni însă Supra-om, pentru a atinge idealul nietzschenian, 
omul are nevoie de educație. Aceasta se obtine prin socializare, prin integrarea omului în societate.  

 Educația presupune în primul rând o conduită morală, o aplicare a legilor eticii. Astfel, primii pași 
pe care filosofia i-a făcut pentru a civiliza omul, își au originea în spațiul atenian. Atât Aristotel, cât și 
Socrate, își întemeiau concepțiile filosofice, punând la bază șlefuirea sufletului omului. “Educația este un 
ornament în vremuri de prosperitate și un refugiu în vremuri de restriste”, iar prin acestea, filosoful Greciei 
antice, Aristotel, găsea în educație, sămânța nemuririi. Socrate îngenunchează voința oarbă, forța prin care 
omul devine asemenea animalului, aducând una dintre cele mai frumoase interpretări ale educației. Prin 
cuvintele sale, Socrate avea să devină educatorul atenian, cel care, prin filosofia sa, le arată oamenilor, 
drumul spre perfectiune, calea moralității (“Educație este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.”). 

 Dacă familia reprezintă prima treaptă a devenirii umane, Statul este acela care are datoria de a-i 
asigura individului un spațiu prielnic în care acesta să aibă posibilitatea progresului. Statul reprezintă sursa 
de educație. Acolo unde statul acționează fraudulos, tiranic, omul devine animal. Setea de putere, voința 
nemărginită care umbrește frumusețea rațiunii, sunt inamicii educației. 

 Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfăşurate la intervale 
scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului de 
viaţă al omenirii. Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în întâmpinarea 
nevoii de schimbare, să o anticipeze, să o dorească. Încă din şcoală elevii trebuie să aibă motivaţia de a se 
informa şi forma în spiritul valorilor pe care societatea le impune la un moment dat. 

 Oricât de bine ar fi instruiţi oamenii şi oricât de creatori s-ar dovedi, apar la un moment dat noi şi 
noi dificultăţi. La acest lucru s-a referit Margaret Mead atunci când a vorbit despre faptul că ,, Nimeni nu 
va trăi în societatea în care s-a născut şi nu va trăi în cea pe care a cunoscut-o ca membru activ al ei.’’ Altfel 
spus, societatea se schimbă de câteva ori în decursul vieţii normale a unui om şi trebuie să facă faţă acestor 
schimbări. 

 Dezvoltarea lumii contemporane este legată în mare măsură de modul în care educaţia poate să 
satisfacă cerinţele acestei dezvoltări. Oprindu-se asupra acestei idei, G. Văideanu afirma: ,,dezvoltarea trece 
prin educaţie sau dezvoltarea se face cu ajutorul educaţiei sau nu se va realiza deloc’’. 

 Învăţământul românesc actual stă sub semnul timpului istoric pe care, împreună cu întreaga societate, 
îl parcurgem. ,,Şcoala românească se află în plin proces de reformă, atât pe plan funcţional, cât şi 
structural’’.  
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 Activitatea instructiv - educativă trebuie în aşa fel organizată încât elevii să găsească în interiorul 
acesteia resursele energetice necesare, motivele care să-i stimuleze permanent la acţiuni ce sunt compatibile 
cu cerinţele vieţii sociale. 

 Prima zi de şcoală din viaţa unui copil este un fapt social de o maximă importanţă: părinţi, bunici, 
fraţi şi surori mai mici sau mai mari, participă cu toţii afectiv şi efectiv la intrarea puiului de om într-o nouă 
,, lume’’. 

 Începerea şcolii este o schimbare majoră în viaţa copilului şi a familiei şi are o multiplă motivaţie 
socială.  

 Şcoala trebuie: 
 să ofere copilului şanse în viitor; 
 să asigure un tineret şi un viitor adult bine pregătit; 
 să ofere cunoştinţele, deprinderile şi priceperile necesare încadrării rapide într-o societate în 

continuă schimbare; 
 să ofere fiecăruia şansa de a primi răspuns sau de a-l pune în situaţia de a-şi răspunde singur la 

multiplele întrebări pe care un copil le are la intrarea în şcoală. 
 
 În momentul de faţă, apreciez că s-au produs câteva schimbări esenţiale în învăţământul primar din 

România: 
 noua lege a învăţământului care prin idealul educaţional promovat permite dezvoltatrea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative; 
 noua programă cu un plan-cadru flexibil în ceea ce priveşte numărul de ore şi alegerea disciplinelor 

opţionale, cu obiective cadru şi operaţionale clar formulate pentru fiecare disciplină în parte, cu noi 
conţinuturi adaptate particularităţilor de vârstă ale elevilor; 

 introducerea unor noi teme în cadrul disciplinei Cunoaşterea mediului cum sunt educaţia pentru 
sănătate şi educaţia ecologică; 

 apariţia manualelor alternative şi posibilitatea dascălului de a alege materialele cele mai potrivite 
nivelului clasei pe care o are; 

 modernizarea treptată a metodelor şi strategiilor didactice de predare, folosirea cu precădere a 
metodelor activ-participative care permit trecerea de la un învăţământ cu caracter informativ la unul cu 
caracter fomativ; 

 introducerea activităţilor interdisciplinare şi transdisciplinare care abordează o temă generală din 
perspectiva mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective; 

 trecerea de la activitatea preponderent frontală la cea de muncă în preche şi în grup care ajută la 
dezvoltarea relaţiilor interpersonale, la formarea unor atitudini de comportament în grup; 

 spaţiul fizic al clasei este în permanentă schimbare, se trece de la mobilierul tradiţional la cel 
modular care permite adaptarea lui la orice tip de activitate; 

 introducerea în şcoala românească a învăţământului alternativ Step by step alături de învăţământul 
tradiţional; 

 formarea continuă a cadrelor didactice; 
 implicarea familiei şi a comunităţii locale în procesul de educare a copiilor; 
 utilizarea calculatorului şi a softurilor educaţionale. 
 Învăţământul gimnazial se va ocupa în viitor nu numai de învăţarea mai eficientă a informaţiilor şi 

dezvoltarea capacităţilor intelectuale, ci şi de interiorizarea unor valori atitudinal-comportamentale. În acest 
sens, a fost implementată din acest an şcolar ,,Întâlnirea de dimineaţă’’. Scopul programului ,,Crearea 
claselor responsabile’’ îl constituie dezvoltarea valorilor emoţionale şi sociale, atitudini şi valori care 
promovează comportamentul responsabil şi tolerant în rândul copiilor din şcoala primară, în rândul cadrelor 
didactice şi a părinţilor. La ,,Întâlnirea de dimineaţă’’ clasa devine o mică comunitate în care fiecare este 
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liber să-şi spună părerea şi fiecare e liber să-l respecte pe celălalt. În cadrul acestei comunităţi se dezvoltă 
elevilor abilităţile de cunoaştere, de comunicare, ascultare, cooperare, de autocontrol şi reacţii responsabile. 
Dar comunităţile noi şi vibrante nu se nasc imediat. E nevoie de timp efort şi dedicaţie. Pentru ca aceste 
clase să fie comunităţi puternice, trebuie să muncim mult pentru a le construi. Se spune adesea că ,,Dascălul 
este un ghid al copilăriei, dar și al adolescenței’’. Altfel spus, omul de la catedră trebuie să-şi asume rolul 
de coordonator al ,,Întâlnirii de dimineaţă'’, cel care face ca lucrurile să vină de la sine şi astfel activitatea 
devine interactivă şi plină de viaţă. Rolul profesorului este de a încuraja iniţiativa, de a crea feed-back 
pozitiv, de a facilita comunicarea între elevi, de a asista şi de a adresa cuvinte de apreciere copiilor. 
Momentul ,,împărtăşirii’’, cel mai important aspect al IDD, îi ajută pe copii să se obişnuiască cu postura în 
care atenţia celor din jur este concentrată asupra lor. Elevii învaţă în aceeaşi măsură respectul de sine şi faţă 
de alţii. Barierele psihologice sunt depăşite. 

 Comunităţile solide şi sănătoase, clasele responsabile, recunosc rolul important al fiecărui individ ca 
membru cu drepturi şi responsabilităţi egale cu ceilalţi membri. Învăţătorii trebuie să-i ajute pe elevii lor să 
aibă un sentiment al apartenenţei, identităţii şi valorii de sine. Să nu uităm nici o clipă că întotdeauna 
,,primim ceea ce dăm’’. 

 Privit în ansamblu, sub toate aspectele sale, învăţământul românesc evoluează spre un învăţământ 
modern, de tip european, cu o largă deschidere spre valorile democraţiei având în centrul atenţiei ,,elevul şi 
nevoile sale’’. 

 ,,Nu există nici muncă, nici limbaj, nici cultură fără educaţie; ceea ce distinge omul de animal este 
aşa cum spunea I. Kant tocmai faptul că omul nu poate deveni om decât prin educaţie’’. Aşadar, putem 
afirma că nu există nici dezvoltare, nici societate fără educaţie. Dezvoltarea se realizează prin educaţie şi 
pe baza produselor ei. Calitatea educaţiei, pe termen lung, condiţionează progresul temeinic al oricărei 
societăţi.  

 Educaţia trebuie să devină cea mai importantă şi cea mai rentabilă investiţie pentru viitorul 
ţării. Ea trece prin mintea şi sufletul celor care o proiectează şi o realizează zilnic în şcoala de azi şi 
în şcoala de mâine - educatorii. 

 În contextul reformei educaţiei contemporane, problema fundamentală o constituie calitatea 
personalului didactic. ,,Dreptul de a fi inteligent şi datoria de a fi înţelept’’ trebuie să facă mai mult ca 
oricând obiectul unor procese formative unitare şi echilibrate. 

Este tot mai mult acreditată ideea că formare continuă a personalului didactic activ devine 
fundamentală pentru viitorul şcolii româneşti. ,,Problema cheie a învăţământului contemporan este 
formarea/perfecţionarea personalului didactic’’ ( Piaget). 

 Rolul învăţătorului în şcoala viitorului trebuie să crească considerabil atât în interiorul sistemului de 
învăţământ, cât şi în societate, în ansamblu. Pedagogul român Simion Mehedinţi aprecia că ,, atât preţuieşte 
şcoala, cât preţuieşte învăţătorul’’. Mai mult chiar, Nicolae Iorga spunea că ,,aşa cum este învăţătorul, este 
şi poporul’’.Acestor mucenici ai neamului le datorăm toată gratitudinea şi trebuie să formăm astfel 
personalitatea copiilor încât să ne ridicăm la nivelul elogioaselor cuvinte pe care ni le-au adus. Vârsta 
copilăriei de aur şi a micii şcolarităţi sunt ale maximei receptivităţi şi plasticităţi, ale curiozităţii şi 
deschiderii spre formare a unor trăsături de personalitate cu puternică înrâurire asupra întregii lor evoluţii. 
Acestea sunt avantajele pe care le oferă ,,aluatul’’ pe care trebuie să-l modeleze învăţătorul. Folosindu-se 
de ele, de competenţele sale de specialitate şi punând puţină dragoste în munca sa, învăţătorul poate avea o 
însemnătate cu totul deosebită atât în societatea de azi, cât şi în cea de mâine.  

 Confruntarea educaţiei cu problematica lumii contemporane va conduce la introducerea în 
învăţământul românesc a unor noi tipuri de conţinuturi şi educaţii: educaţia ecologică, educaţia pentru 
înţelegere şi pace, educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia în materie de populaţie, educaţie 
pentru o nouă ordine economică, educaţia pentru comunicare şi mass media, educaţia nutriţională, 
educaţia casnică, educaţia pentru timpul liber, etc. Atât în activitatea de proiectare a programelor şi 
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manualelor, cât şi în cea de proiectare a proceselor didactice, educatorii trebuie să-şi prezinte cu claritate 
opţiunile. În acest mod pot fi înlăturate unele disfuncţionalităţi şi efecte negative în activitatea instructiv-
educativă cum ar fi: supraîncărcarea, minimalizarea valorilor şi conceptelor fundamentale, estomparea 
caracterului formativ-educativ, caracterul unilateral al comunicării, neactivizarea autentică a elevilor, 
ruptura între finalităţi şi obiective operaţionale. 

 În şcoala de azi, ca şi în şcoala de mâine ,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, 
educatorul trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’. 
( Constantin Narly) 
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EDUCATIE FARA FRONTIERE! ŞCOALA ALTFEL! ŞCOALA DE ACASA! 

 
PROF. TALPAU ROXANA VALERIA, C.Ş.E.I „DELFINUL” CONSTANTA 

 
 Omul şi devenirea sa reprezintă un univers care, cu cât este mai studiat, cu atât îşi descoperă mai 

multe mistere, iar frumuseţile pe care le scoate la iveală sunt cu atât mai preţioase cu cât ele reprezintă 
valori ale sufletului şi sunt unice, irepetabile. 

 Copilul, cu ceea ce este şi cu ceea ce poate fi el, reprezintă materia sensibilă care se va lăsa modelată 
de cei care şi-au dorit să îmbraţişeze o meserie nobilă, aceea de dascăl. 

 Aflat la începutul existenţei sale, copilul, cu tot universul său interior, este o filă dintr-o serie a 
umanităţii, o filă care se scrie mai uşor sau mai greu, mai încifrat sau mai uşor de citit. Fiecare dintre noi 
vine pe lume cu nişte posibilităţi care pot fi activate într-un proces complex, numit educaţie, proiectându-l 
pe om pe cea mai înaltă poziţie a unei scări a realizărilor. Drumul realizărilor, al devenirii, începe de la cele 
mai mici vârste şi durează întreaga viaţă. 

 Educaţia şlefuieşte personalitatea. Ea reprezintă „ceea ce supravieţuieşte după tot ce a fost învăţat a 
fost uitat”(B.F.Skinner). 

 Educaţia de calitate este un drept absolut al tuturor copiilor, întrucât de ea depinde, în mod direct, 
calitatea vieţii. 

 Pornind de la premisa că „ceea ce este semănat nu încolţeşte întotdeauna, dar ceea ce încolţeşte a 
fost întotdeauna semănat”(H. Mercurius), educaţia reprezintă asigurarea, pentru fiecare educabil, a 
condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare. 

 Fiecare elev este unic şi are nevoi unice de învăţare ; drept urmare, educaţia trebuie să se focalizeze 
pe adaptarea la vârsta copiilor, la stilurile de învăţare, la nevoile copiilor, la perspectivele lor de viitor. 

 În cazul copiilor cu cerinţe educative speciale, educaţia are ca obiectiv primordial incluziunea socială 
a acestora. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, se pune accent pe calitatea educaţiei şi recuperării acestora.  

 Contextul provocat de pandemia Covid-19 a fost o adevărată provocare pentru mine, ca şi cadru 
didactic, pentru părinţi, care au devenit parteneri activi în educaţia copiilor, dar şi pentru copii, care au fost 
nevoiţi să se adapteze noilor modalităţi de lucru, fapt deloc uşor, ţinând cont de rezistenţa lor la schimbare, 
de modul în care erau structurate activităţile la şcoală, cu ajutorul pictogramelor, de rutina zilnică ce le 
asigura confort şi siguranţă, predictibilitate. 

 Activităţile online au fost proiectate şi desfăşurate ţinând cont de particularităţile psihoindividuale 
ale elevilor, fiecare dintre aceştia beneficiind de program de intervenţie personalizat. Activităţile au fost 
însoţite de explicaţii suplimentare pentru părinţi, astfel încât aceştia să aplice în mod corect tehnica 
terapeutică implicată în formarea unei anumite deprinderi sau însuşirea de noi cunoştinţe şi, de asemenea, 
fiecare activitate a fost însoţită de material didactic adecvat, necesar pentru realizarea obiectivelor vizate 
prin intermediul acesteia. 

 Întâlnirile online cu elevii s-au realizat prin intermediul platformei educaţionale Kinderpedia, cu 
ajutorul căreia au fost postate programele de intervenţie şi care a permis, de asemenea, chatul direct. Feed-
back-ul oferit de beneficiarii educaţiei a fost unul pozitiv, copiii fiind deosebit de încântaţi de realizarea 
online a sarcinilor educative, fapt ce poate fi pus în legătură directă şi cu interesul deosebit pe care îl 
manifestă copiii cu tulburare de spectru autist faţă de gadgeturi. 

 Însă, deşi părinţii şi copiii au fost implicaţi în mod activ, este cunoscut faptul că, în cazul elevilor cu 
cerinţe educative speciale şi, mai ales în cazul copiilor cu tulburare de spectru autist, contactul direct dintre 
profesorul psihopedagog/terapeut şi beneficiar este esenţial pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor şi 
formarea, respectiv consolidarea deprinderilor.  
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 De asemenea, calitatea în educaţie, recuperarea şi integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale, 
se realizează nu doar prin intermediul activităţilor educative şcolare, ci şi prin activităţi educative 
nonformale. Marele pedagog Maria Montessori ne îndeamnă „să nu îi educăm pe copiii noştri pentru lumea 
de azi”, întrucât „această lume nu va mai exista atunci când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim 
cum va fi lumea lor”...Ca atare, cel mai bun lucru este „să-i învăţăm să se adapteze”. 

 Adaptarea se realizează prin conjugarea activităţilor formale (instituţionalizate) cu cele nonformale. 
Educația nonformală facilitează formarea unei punţi între cunoștințele predate de profesori și punerea lor 
în practică. Din acest punct de vedere, această perioadă reprezintă în mod cert o mare pierdere pentru copii. 

 Însă, indiferent de modalitatea în care se realizează educaţia, întrucât calitatea învăţării este 
echivalentă cu calitatea vieţii, pentru ca elevii cu cerinţe educative speciale să aibă o viaţă mai bună, este 
necesar ca noi, cei implicaţi şi responsabili de actul educativ, să alegem cele mai adecvate modalităţi de 
educaţie şi formare a acestor copii. 

 În şcoală şi în educaţie, umanitatea ar trebui să pună tot ce are mai bun: suflet, resurse, pasiune, grijă, 
pentru că este cel mai frumos şi mai important cadou pe care ni-l putem face nouă înşine. 
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UN ALTFEL DE SFARȘIT DE AN ȘCOLAR 

 

PROF. TĂMAȘ DORA 

COLEGIUL ECONOMIC ,,PINTEA VITEAZUL” CAVNIC, MARAMUREȘ 
 

În speranța unui început normal... 

 Cu certitudine anul școlar 2019-2020 a fost un an al provocărilor, al schimbărilor atât de atitudine, 

de comportament, cât și de mentalitate. Ceea ce cândva era interzis, a devenit dintr-o dată esențial. 

Tehnologia a devenit aliatul numărul unu al cadrelor didactice de pretutindeni, care au fost nevoite să învețe 

din mers cum funcționează, cum poate fi adaptată și cum pot aduce școala acasă. 

 Noi am adus școala acasă, ba mai mult, am fost acasă cu fiecare elev, bineînțeles, virtual, bucurându-

ne, mai întâi de toate, de faptul că de cealaltă parte a ecranului ne vedem sănătoși. 

 Am descoperit o multitudine de aplicații, platforme, softuri etc. care s-au dovedit a fi utile, am învățat 

tehnici și metode de predare-învățare-evaluare online. Lipsește totuși contactul fizic, acea apropiere de elev, 

capacitatea de a-l urmări de aproape, de a-l ghida spre descoperire și învățare, de a-i simți emoția, furia sau 

bucuria și de a-l ajuta să depășească aceste emoții. Paolo Coelo spunea „că o îmbrățișare călduroasă, îți 

prelungește viața cu o zi”. Mă întreb de câte zile om fi fost privați? Dar ni s-au deschis totuși alte orizonturi, 

am avut șansa unor excursii virtuale, am vizitat în școala altfel trei țări, am urmărit împreună concerte, filme 

și piese de teatru din întreaga lume, apoi am organizat întâlniri video și am împărtășit impresii. A fost 

frumos, a fost interesant, dar lipsea totuși ceva: da, prezența fizică a elevului. 

 Dar ei, elevii, ei ce au simțit? Ei s-au adaptat din mers și au învățat mai presu de toate, să învețe, să-

și gestioneze timpul și forțele, să-și fie autodidacți. Și au demonstrat că se poate! Au încheiat un an școlar 

altfel din toate punctele de vedere! De la evaluări pe platforme, prin chestionare Google sau jocuri Kahoot, 

la festivitatea de absolvire pe Google Meet. Acolo s-au văzut cu toții, elevi, părinți, profesori, au cântat 

Gaudeamus și au împărtășit emoțiile absolvirii, s-au bucurat în principal de faptul că sunt sănătoși apoi au 

fost recunoscători că totuși, tehnologia le-a oferit șansa de a fi aproape la ceas de sărbătoare și au înțeles că 

viața nu ne oferă mereu ceea ce ne dorim, dar că suntem ceea ce simțim și că viața poate fi frumoasă și în 

izolare, dacă suntem sănătoși și avem înțelecpiunea de a ne bucura de ceea ce avem, și nu de a ne plânge 

de neajunsuri. 

 Într-un final, ca-n poveștile copilăriei, totul este bine când se termină cu bine! 
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MODEL DE PLANIFICARE ONLINE ”POVEȘTI ALTFEL!” 

 GRUPA COMBINATA  
 

EDUCATOARE: PROF. TAMAȘ PAULA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 IP 

 
 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI 
ADP Salutul de dimineață: 

(Zoom)Bună 
dimineața copilași 
frumoși!  
Bun venit în lumea 
poveștilor! 
 
Moment de înviorare: 
https://www.youtube.
com/watch?v=jUNBu
grF1iU&list=RDjUN
BugrF1iU&start_radi
o=1 

Salutul de 
dimineață:(Zoom ) 
Bună dimineața 
copilași frumoși!  
 Joc muzical: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=_k
LZUXQvS6o&list=
PLc1teef4VyonAZ
VULdp8Wyp1nhcI
TMURk 
 
 

Salutul de dimineață: 
(Zoom) Bună dimineața 
copilași frumoși!  
Bun venit în lumea 
poveștilor! 
 
 Activitate de 
grup:Cum mă simt azi? 
https://cdn.fbsbx.com/v
/t59.2708-
21/95444483_1323588
911185650_859027094
3773851648_n.pdf/em
otii.pdf?_nc_cat=104&
_nc_sid=0cab14&_nc_
ohc=5lw5HdAQe_sAX
-
KfpIF&_nc_ht=cdn.fbs
bx.com&oh=54a57633
eaa8e83595ffba024660
d93e&oe=5EB69382&
dl=1&fbclid=IwAR1k
B_SMYQAfG9g7bmG
wFnQPBEotPAfEpjp0s
SBQnnIM9T1wxwmW
pdQ_SVg 
 

Salutul de 
dimineață: (Zoom 
) 
Bună dimineața! 
Bun venit în 
lumea poveștilor! 
Joc muzical cu 
mămica”.Zboară 
albinuța uite așa!”. 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=wCc1hhmVIME 
 

Salutul de 
dimineață: (Zoom 
) 
Bună dimineața 
copilași frumoși! 
Bun venit în 
lumea poveștilor! 
 Înviorarea de 
dimineață: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=79gLGU50ceM
&list=PLtyprUxw
dd7P7TnLAnnN
Di235Cat09-
_Z&index=2 
 
 

ADE  
 
AI. ”Povești cu flori” 
DLC+DȘ+DEC ( 
Educarea 
limbajului+Cunoașter
ea mediului+ 
Activitate artistico-
plastică) ”Zâna 
florilor”- audiție 
https://www.youtube.
com/watch?v=-
Ij3erJ8Lbk 
 Experimente pentru 
copii/experiment 
pictură 
magică/experiment 
flori de hârtie care 
înfloresc 

DȘ Activități 
matematice: 
Numără și 
potrivește! Joc 
didactic 
https://www.facebo
ok.com/7daysofpla
y/videos/67420872
0035639/UzpfSTE3
MDA5OTEzOTgz
NzQ3ODoxNDYw
ODcxNzU0MDkzN
TM3 
 
DPM: Educație 
fizică 
https://www.youtub
e.com/watch?v=PC
f_-M_Wue 

AI ”Clătita uriașă! 
DLC+DOS (Educarea 
limbajului+activitate 
practică) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=q3QiyloU
RMfa vizionare 
 
Facem clătite în 
familie! (activitate 
practic-gospodărească) 
Clătita personalizată- 
(aplicație) 

 AI. ”Povești cu 
albine”  
DOS (Educație 
pentru societate+ 
activitate practică) 
Povestea albinuței 
Maia 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=BygrXk7xN4I 
Albinuța Maia -
confecționare 
 

AI. ”Povești 
încurcate!  
”Povești încurcate 
pentru copii!” 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=YPmnrIievj0 
” Zăpăcești 
poveștile”-audiție 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=GiedNkQNvTU 
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https://www.youtube.
com/watch?v=FyGJf
Cw1-qM  
 

 
 
 

ALA Îngrijim florile din 
curtea noastră! 
educație ecologică 
 
 
 

Vizionăm un desen 
animat la alegere 

Ne jucăm în aer liber, la 
groapa cu nisip, etc 
”Desenăm clătite în 
nisip!” 

Jocuri în aer liber 
cu familia: 
Zboară, zboară! 

 Joc pe calculator: 
”Ghicește 
personajul!” 
https://www.goog
le.com/search?sou
rce=univ&tbm=is
ch&q=imagini+pe
rsonaje+din+pove
sti&sa=X&ved=2
ahUKEwie0vWf
mKTpAhWB0KY
KHTrjBUwQsAR
6BAgKEAE 
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ȘCOALA ONLINE: AȘTEPTARI VERSUS REALITATE 

 
SECRETAR TANASA MARINELA,  

LICEUL TEHNOLOGIC "IORGU VARNAV LITEANU", LITENI 
 
Secolul XXI a adus schimbări majore în viața fiecăruia dintre noi pe toate planurile, incluzând și 

metodele de predare sau percepția pe care o avem asupra sistemului de învățământ ce suferă o continuă 
schimbare pentru a fi adaptat lumii contemporane. Ce înseamnă asta? Care este parcursul prin care vom 
reuși să transformăm procesul educațional într-unul optim pentru beneficiarii primari ai educației: elevi, 
cadre didactice, părinți?  

Elevii iau contact cu lumea digitală încă de la vârste fragede. Copiii dețin cunoștințe despre utilizarea 
dispozitivelor precum telefonul, laptopul, tableta, acestea devenindu-le partenerii de joacă. Odată cu 
înaintarea în vârstă încep să-și petreacă un timp considerabil în "compania" internetului care este deopotrivă 
prieten și dușman pentru copilul în plin proces de dezvoltare. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, 
au devenit generatoare de legături interumane, copii preferându-le în locul ieșirilor în societate. 

 În contextul epidemiologic actual, opțiunea de a comunica doar prin intermediul Internetului a 
devenit obligatorie. Comunicare cu rudele, prietenii și chiar cadrele didactice a fost mutată integral în 
mediul online. Care ar fi definiția acestei situație? Școala de acasă în condițiile în care sistemul de 
învățământ românesc nu era pregătit pentru a astfel de abordare a educației reprezintă o încercare pentru 
elevi, profesori și părinți care trebuie să se adapteze schimbărilor.  

 Avantajele acestui tip de învățământ sunt variate, dezvoltarea abilităților de adaptare la societatea 
actuală, dezvoltarea memoriei vizuale, stimularea gândirii logice și punerea elevului în poziția de a se 
informa pentru realizarea proiectelor școlare, prezentarea interactivă a acestora care ar atrage ceilalți colegi, 
eficientizarea calculelor, realizarea graficelor, tabelelor etc. fiind un sprijin real în dezvoltarea 
independenței tânărului și trecerea informațiilor prin propriul filtru. Din punctul de vedere al cadrului 
didactic, pot fi menționate metodele de predare diverse prin aplicații de profil, realizarea experimentelor 
virtuale, menținerea unui feedback permanent între elev și profesor, folosirea aplicațiilor precum Wooclap 
pentru evaluarea cunoștințelor la finalul orei.  

Nu putem contesta contribuția pe care o aduce tehnologia în dezvoltarea metodelor de predare, însă 
ce s-ar întâmpla dacă întregul proces educațional ar fi mutat în mediul online? Deși avantajele sunt 
numeroase, nu putem ignora și dezavantajele pe care le aduce învățatul de acasă. Problemele de comunicare, 
respectiv alterarea dialogului dintre cadrul didactic și elev pot duce la serioase lacune în dezvoltarea 
copiilor. Totodată, problemele tehnice pot să răpească tinerilor dreptul la participarea activă în cadrul orelor 
de curs, motivul absentării fiind dat de conexiunea sau de restricția întemeiată pentru accesul elevului la 
dispozitive ce să-i permită conectarea, precum situația financiară. Aceste aspecte nu sunt de neglijat, 
mutarea actului educațional din sălile de clasă pe platforme online într-o manieră bruscă afectând profund 
toate părțile implicate.  

Adaptabilitatea este o caracteristică esențială în dezvoltarea personală, de aceasta depinzând o serie 
de factori, inclusiv procesul de predare în condiții dificile. Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom sunt 
câteva dintre aplicațiile ce au oferit sprijin în desfășurarea orelor online. Prin intermediul acestor platforme 
de profil, orele online au devenit realizabile, iar profesorii și elevii au reușit să comunice. Partajarea 
prezentărilor realizate interactiv au reprezentat o alternativă a clasicelor scrieri pe tablă. Această modalitate 
de predare a pus la încercare creativitatea cadrelor didactice, dar obiectivul principal pentru o educație de 
calitate, dezvoltarea din toate puncte de vedere a elevului a trebuit atins.  
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În concluzie, elevii și profesorii care au fost puși să se confrunte cu tehnologia au dezvoltat diferite 
tactici pentru a ajunge la scopul final, progresul continuu fiind unul necesar de ambele părți. Deși poate 
părea o misiune imposibilă, dorința pentru cunoaștere primează, iar colaborarea reprezintă punctul cheie în 
dezvoltarea acesteia.  

Școala în mediul online poate fi o alternativă viabilă, însă nu poate înlocui interacțiunea profesor-
elevi pe termen lung. Interacțiunea umană este o parte importantă în procesul educațional și nu poate fi 
realizată complet în spatele unui monitor, pierzându-se esența comunicării și totodată contactul imperios 
necesar.  
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 Motto: “Omul, ca să devină om, trebuie format.” Jan Amos Comenius 
 
 Copilăria este uceinicia necesară vârstei mature. A nu studia în cursul copilăriei decât creşterea, 

dezvoltarea funcţiilor, fără a face nici un loc jocului, ar însemna să neglijăm acest impuls irezistibil prin 
care copilul îşi modelează singur propia statuie. Despre un copil nu se poate spune că el creşte şi atât, 
trebuie să spunem că se dezvoltă prin joc. 

 Învăţarea începe încă de la naştere, dar vârsta preşcolară corespunde unui stadiu de maximă 
flexibilitate şi receptivitate la influenţele educative este momentul în care se pun bazele copiilor şi se 
structurează principalele instrumente şi capacităţi de bază care facilitează învăţarea şcolară şi non –
şcolară.De aceea trebuie accentuat caracterul formativ-educativ al învăţământului, care să ţină seamă de 
interesele şi de nivelul de dezvoltare al copilului.Mai ales acum, când schimbările din viaţa socială sunt atât 
de rapide, important este nu “cât” ştiu, ci “ce” anume şi “cum” aplică ceea ce ştiu.Este vârsta la care ei pot 
acumula cunoştinţe noi tot timpul iar influenţele mediului au un rol foarte mare în asigurarea unei experienţe 
complexe şi variate.Atunci când copiii îşi satisfac curiozitatea ei acumulează mai uşor noi informaţii şi 
învaţă să tragă propiile concluzii. 

 Rolul cadrului didactic de promotor al sistemului de valori este garantat de participarea sa la 
activităţile de formare continuă.Învăţarea pe tot parcursul vieţii menţine omul de la catedră într/o formă 
optimă pentru exercitarea profesiei de dascăl.Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul clasic de a învăţa suferă transformări rapide şi profunde. Tot 
mai multe voci exprimă faptul că ne îndreptăm spre o revoluţie în educaţie; rolul actual al profesorului 
(educatorului, învăţătorului), acela de intermediar al cunoaşterii, îşi pierde mult din pregnanţă.Învăţatul este 
orientat către persoană, permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi instrumentele corespunzătoare 
propriilor interese, necesităţi şi nivele de abilitate.Şi, iată-ne ajunşi în faţa faptului împlinit: şcoala de 
acasă/şcoala online.Acest mod, tip, fel de şcoală ne-a prins, oarecum, nepregătiţi: multe cadre didactice nu 
sunt pregătite din punct de vedere al competenţelor de utilizare a tehnologiei, nu toţi copiii au acces la 
internet...Ne confruntăm cu fel şi fel de situaţii, sunt cazuri unde este acces la internet, dar părinţii nu au 
competenţele necesare pentru a-l utiliza (în cazul copiilor mici- părinţii nu ştiu să-şi facă un cont Google, 
o adresă email....mai ales cei din mediul rural).Consider că ar trebui realizate cursuri care să ajute părinţii 
în acest sens (mediul rural); şi în şcoli ar trebui să se pună accentul pe cursuri, mult mai multe, în ceea ce 
priveşte utilizarea internetului, începând chiar din clasele primare. 

 
Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învăţare. Web-

ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în baze de date, 
muzee, biblioteci online, etc. Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi interacţionează cu 
cercetători din teren, care pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor căutări. 
Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot schimba resurse prin e-mail, chat şi video-conferinţe. 
Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de artă, locuri 
pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Web-ul constituie totodată locul în care elevii 
îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească şi să le răspundă. 
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Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către o 
instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la internet se 
pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire 
de modalitatea clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului de curs).Câteva dintre 
cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt: Programe de procesare de text şi calcul tabelar; Programe 
de prezentare sau desen; Aplicaţii de pregătire pe computer; Baze de date; Organizarea orarului; Aplicaţii 
de E-mail, Navigare pe web etc.Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un 
un model static, în care elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, 
în care procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi 
surse de cunoaştere. 

Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări şi analizele OECD la nivel global au arătat că 
utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la 
îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Cu toate acestea, mulţi dascăli, au preferat metodele clasice de predare, 
fie dintr-o reticenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu 
ajutorul calculatorului, Internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate.Astăzi, atât în învăţământul 
universitar cât şi în cel preuniversitar, este recunoscut rolul internetului şi (în particular) al Web-ului în 
predare, învăţare şi evaluare. În multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru 
toţi actorii educaţionali, atât în sala de clasa cât şi în afara sa. Tehnologiile moderne oferă o gama largă de 
aplicaţii, acestea reprezentând fundaţia pentru un nou sistem de furnizare a educaţiei şi de construire a 
cunoaşterii. În ceea ce priveşte învăţarea preşcolarilor online este destul de greu deoarece acest lucru 
depinde foarte, foarte mult de părinţi.Pentru a accesa anumite situri, pentru a citi sarcina de lucru, pentru a 
realiza sarcina de lucru...preşcolarul are nevoie de ajutorul adultului.Este destul de greu, mai ales în mediul 
rural, unde oamenii au de lucru în gospodării: animale, grădină, serviciu.Copilul preşcolar depinde de 
părinte în ceea ce priveşte şcoala online.Copiii, părinţii dar şi cadrele didactice întâmpină o serie de 
dificultăţi în ceea ce priveşte şcoala online. 

Un studiu realizat recent „Școala online. Elemente pentru inovarea educației”, publicat luni, 4 mai 
2020 prezintă câteva dintre dificultăţi pe care cadrele didactice le-au întâmpinat dar şi problemele cu care 
s-au confruntat elevii: 

”Din observațiile cadrelor didactice (atenție, la începutul intrării școlii în online, lucrurile putând să 
fie în măsură să se îmbunătățească pe parcurs!), dificultățile tehnice și lipsa obișnuinței de a învăța cu 
ajutorul noilor tehnologii sunt pe primele locuri. Mai simplu spus, elevul are acces la informația digitală, 
dar nu are o obișnuință de a învăța în acest sens, numeroase alte studii arătând anterior prezentului că 
obișnuința elevilor de a utiliza device-urile este în direcția programelor de socializare, muzică și 
entertainment”, se arată în studiu.” 

 Ca şi avantaje putem aminti: 
-şcoala de acasă implică anumite libertăţi. Copiii pot alege ce vor să înveţe, cât vor, când vor.Noţiunile 

de bază sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârstă anume, ci când se simte pregătit. Familia îşi poate 
educa copilul conform propriilor convingeri şi valori, într-un mediu care nu intră în contradicţie cu 
acestea.O altă libertate este cea fizică, în sensul că atât părinţii cât şi copiii pot petrece mai mult timp 
împreună.Şcoala online are un orar, un program mai flexibil.Nu mai există stresul de a ajunge la o anumită 
oră la şcoală. 

-un alt avantaj ar fi experienţa nouă de învăţare pe care o oferă şcoala online şi care are un rol 
important în dezvoltarea copiilor, în pregătirea lor pentru a se adapta schimbărilor impuse de societate. 

Ca şi dezavantaje putem enumera : 
 -costuri de: timp, bani, emoţii.- lipsa socializării pentru preşcolari, şi nu numai este un lucru destul 

de important, care le lipseşte enorm în mediul online..La grădiniţă preşcolarii petrec foarte mult timp 

 

1439



jucându-se împreună, atât în cadrul activităţilor de învăţare, cât şi în afara acestora, iar acest lucru nu se 
poate compara cu prietenii din mediul online, prietenia online.Lucrurile pe care copiii le învaţă solcializând 
le vor putea dobândi prin intermediul şcolii online. Experienţele prin care trec îi formează ca indivizi şi îi 
apropie. La fel şi pentru copiii timizi, şcoala online nu este tocmai o decizie bună, deoarece pe viitor când 
vor ieşi în societate le va fi foarte greu să se adapteze în vreo colectivitate. Într-o societate aflată într-un 
ritm alert al schimbărilor (inclusiv educaţioanle), cadrele didactice trebuie să răspundă tuturor cerinţelor 
noi şi, în acelaşi timp, să menţină un sistem tradiţional de valori care rămân la baza succesului activităţilor 
curriculare şi extracurriculare indiferent de multitudinea inovaţiilor tehnologice apărute. 
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ROLUL DASCĂLULUI ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TĂNASE DANIELA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTI 
 
Misiunea cadrelor didactice este înaltă, nobilă. Dascălii transmit generaţiilor tinere, în mod organizat 

şi planificat, valorile culturale create de generaţiile trecute, le îndrumă paşii în vastul domeniu al ştiinţelor, 
veghează asupra formării personalităţii lor, asupra orientării școlare și profesionale.  

S-a crezut că introducerea mijloacelor moderne de învăţământ (mijloace audio-vizuale, manuale 
programate, maşini de instruire, televiziune, internet) ar duce la diminuarea rolului învăţătorului – 
profesorului. În realitate, aşa cum observă chiar unul din creatorii instruirii programate, B.F.Skinner, 
folosirea în şcoală a acestor mijloace „amplifică rolul dascălului ca fiinţă umană”. Orice elev este o 
individualitate complexă, care nu poate fi înţeleasă şi direcţionată spre un scop social decât de o persoană 
pregătită, învăţătorul sau profesorul. Ei sunt de neînlocuit. De aici însă nu rezultă că relaţia dintre cadrul 
didactic şi elev trebuie să rămână cea din şcoala tradiţională. Principala funcţie a învăţătorului-profesorului 
în şcoala modernă nu este de „a preda”, de a transmite cunoştinţe, ci de a îndruma şi organiza activitatea de 
cercetare a elevilor. Profesorul colaborează cu elevii, îi stimulează, creează condiţii optime de muncă și de 
cercetare, îi ajută să-şi formeze personalitatea. La noile provocări cu care se confruntă învăţământul şi 
pedagogia-rolul şi responsabilităţile profesorului sunt tot mai mari, adecvate ritmului înalt al schimbărilor 
sociale. 

Recunoscând faptul că profesorii sunt indispensabili pentru dezvoltarea la elevi a atitudinilor pozitive 
faţă de procesul învăţării, apreciem că ei sunt, totodată, cei care trebuie să trezească curiozitatea, să 
stimuleze spiritul de independenţă, să încurajeze rigoarea intelectuală. 

Importanţa rolului deţinut de profesor, ca agent al schimbării, care promovează înţelegerea şi 
toleranţa, n-a fost niciodată mai clară ca în perioada contemporană. Deschiderea spre universalism, 
toleranţa, înţelegere, pluralism, democraţie, promovarea tehnologiilor moderne, antrenează noi 
responsabilităţi pentru profesori. 

În general, lumea contemporană evoluează într-un alert, încât profesorii, asemenea multor altor 
categorii profesionale, sunt obligaţi să accepte faptul că pregătirea lor iniţială nu le va fi suficientă pe 
parcursul întregii lor vieţi. În cadrul activităţii didactice, ei sunt nevoiţi să-şi actualizeze şi să-şi 
îmbunătăţească permanent propriul nivel de cunoştinţe, precum şi tehnicile de predare. Se impune crearea 
unui echilibru între competenţa în specialitate şi competenţa didactică. Secole de-a rândul, profesorul cu 
formaţie enciclopedică, care demonstra erudiţie, era modelul demn de urmat, un sistem bazat în primul rând 
pe memorare, de multe ori o memorare mecanică depărtată de viaţa reală. Sfârşitul mileniului al II-lea 
impune pedagogia pentru competenţe, o pedagogie care are în centrul atenţiei elevul. 

Pregătirea profesorilor trebuie să cultive o perspectivă asupra predării care să transceadă utilitarismul 
şi să încurajeze spiritul interogativ şi interacţiunea. Calitatea pregătirii de care beneficiază profesorii, 
precum şi calitatea predării efective, depind în mare măsură de materialele didactice utilizate, în special de 
manuale. 

Folosirea tehnicilor informaţionale pentru introducerea noilor cunoştinţe, pentru dezvoltarea unor 
abilităţi, pentru evaluarea performanţelor elevilor se dovedeşte a fi tot mai apreciată, atât pentru 
îmbunătăţirea manierei de predare, cât şi pentru dezvoltarea propriului nivel de cunoştinţe. 

Deşi abilitatea de a învăţa şi a studia independent se dovedeşte cheia unei dezvoltări individuale, 
permanente, această abilitate se manifestă numai după o perioadă de interacţiune cu un profesor. 
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Activitatea profesorului nu se mărgineşte la transmiterea de informaţii sau de cunoştinţe. Ea mai 
implică şi modul de prezentare a cunoştinţelor sub forma unei structurări a problemelor în cadrul unui 
anumit context, precum şi plasarea problemelor respective într-o anume perspectivă, astfel încât cel care 
învaţă să poată face conexiunea între soluţiile găsite şi alte probleme, într-un cadru mai larg. 

Relaţia dintre profesor şi elev are ca scop dezvoltarea integrală a personalităţii elevului, punând un 
accent deosebit pe încrederea în sine a acestuia. Din acest punct de vedere, autoritatea profesorului nu se 
bazează numai pe afirmarea puterii acestuia, ci pe recunoaşterea benevolă a legitimităţii cunoştinţelor 
deţinute. 

Funcţia deţinută de profesor îşi va păstra esenţa, aceea de sursă a răspunsurilor la întrebările puse de 
elev în legătură cu lumea. Mai mult în societăţile moderne se resimte din ce în ce mai mult necesitatea ca 
procesul de învăţare-predare să ajute la formarea deprinderilor individuale şi simţului responsabilităţii prin 
autoanaliză încât să le permită elevilor dezvoltarea capacităţii de a anticipa schimbările din jur şi de a se 
adapta la ele. 

Profesorul este cel care imprimă un sens şi o finalitate educativă tuturor premiselor şi condiţiilor, 
obiective şi subiective, participante şi implicate în procesul de învăţământ. El este cel care, prin 
personalitatea sa amplifică valenţele educative ale cunoştinţelor. Rolul conducător al profesorului în 
activitatea didactică rămâne una din coordonatele de bază ale misiunii sale. 

Eficienţa actului educaţional este o rezultantă a interacţiunii tuturor factorilor şi condiţiilor care 
concură la desfăşurarea sa. Acţiunea educaţională se realizează în concordanţă cu anumite principii şi valori 
pedagogice. Personalitatea educatorului reprezintă acel filtru care imprimă direcţii şi finalităţi nuanţate 
întregului demers didactic. 

Multiplele sarcini pe care le are de îndeplinit în şcoală şi societate impun, ca o primă coordonată a 
pregătirii sale, un larg orizont cultural, cuprinzând cunoştinţe din diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii şi 
culturii, dublat de o bază filosofică menită să-i asigure o viziune de ansamblu asupra lumii. Profesorul 
trebuie să fie la curent cu cele mai recente descoperiri, cu discuţiile şi controversele ce au loc în diverse 
domenii. Pregătirea de specialitate reprezintă, de fapt, suportul principal al autorităţii şi prestigiului său în 
faţa elevilor. 
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ȘCOALA ALTFEL DE ACASĂ 

 
PROF. TANASE ELENA VIOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZAR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 
Programul „Școala altfel” derulat anual începând cu 2011 reprezintă o bună oportunitate de 

autocunoaștere și intercunoaștere pentru elevi, dar și de cunoaștere a nevoilor și abilităților grupului mai 
larg al clasei sau extins al școlii de către diriginți și profesori. Posibilitatea de a propune și selecta activitățile 
care corespund cel mai bine dorințelor și nevoilor beneficiarilor de educație – elevi, părinți, membrii ai 
comunității locale, determină participarea cu interes la program în vederea afirmării personale, dar și 
observarea nemijlocită a elevilor pentru descoperirea aptitudinilor și talentelor acestora. Acestea sunt 
favorizate de mediul nonformal în care se derulează majoritatea activităților și de senzația de libertate a 
alegerii/ participării pe care elevii o au, de impresia că sunt între prieteni și că profesorii au coborât de pe 
piedestal și nu judecă comportamentele și atudinile lor, indiferent care ar fi acestea, fapt pentru care se 
manifestă liber lăsând profesorilor posibilitatea cunoașterii depline a tinerei generații și a nevoilor acesteia, 
pentru ca mai apoi, această înțelegere să se traducă în adaptarea orelor de curs în conformitatea cu nevoile, 
dorințele, particularitățile „Generatiei Z”. 

Anul acesta, în contextual pandemiei de COVID-19 coordonatele programului Școala altfel s-au 
schimbat esențial, acesta derulându-se în mediul on-line, în ciuda faptului că până deunăzi majoritatea 
profesorilor și părinților priveau cu reticență telefoanele inteligente și laptopurile în fața cărora copiii 
„pierdeau timpul”. Dintr-o dată, timpul pierdut a devenit un câștig pentru învățare, pentru educație, pentru 
relaționarea cu profesorii și colegii de care au fost, brusc și brutal, separați.  

Deși în stabilirea, organizarea și desfășurarea programului sunt implicați atât elevii, cât și părinții și 
profesorii, membrii ai comunității locale și reprezentanți ai partenerilor școlii, iar programul pentru Școala 
altfel fusese schițat înainte de a se legifera neîntoarcerea la școala normal și încheierea on-line a situației 
școlare, totuși am adaptat propunerile Consiliului Școlar al Elevilor, din orele de dirigenție, ședințele cu 
părinții, ședințele de catedră la noile realități. Am împletit dorința de implicare a tinerilor în activități pe 
teme diverse: voluntariat, ecologie, activități sportive, vizionare de filme, excursii recreative și educative 
cu posibilitatea desfășurării lor virtuale etc. 

Totuși am simțit nevoia să reducem timpul petrecut în fața ecranelor și să întărim relațiile din cadrul 
familiei, singura care putea împlini nemijlocit nevoia de afectivitate specific umană.  
Luni am propus activitățile: #stamacasa în fața ecranelor în care am oferit informații despre 
coronavirus, stiri de incredere, fake-news, siguranța pe internet și 2. Internetul mijloc de învățare ce a 
constat în realizarea unui portofoliu personal cu instrumente online de învățare accesate până în acest 
moment și pe care urmează să le acceseze, prezentarea unuia dintre instrumentele selectate colegilor.  

Marți, temele au fost: 1. Ce simt, ce fac acasă ?/ Gandirea pozitivă si atitudinea (jocuri și activități de 
consiliere) și 2. Alături de ai mei (prezentare în imagini a unei activități desfășurate alături de familie)  

Miercuri am discutat despre: 1. Pământul, casa noastră. (prezentarea importanței naturii pentru om, 
discuții pe marginea efectelor omului asupra mediului, influențele nefaste ale acțiunilor umane, prezentarea 
de materiale video, accesarea de site-uri dedicate, realizarea de afișe electronice pentru promovarea unui 
comportament responsabil față de mediu sau prezentarea unui spațiu în care elevii viseaza să ajungă) și 2. 
Primăvara în imagini (realizarea unui portofoliu cu imagini de primăvară din propria grădină/ de la propria 
fereastră)  

Joi a fost ziua sensibilității: 1. Poezia, muzica sufletului (prezentarea unor poetii si poezii care 
contureaza evolutia genului liric, discutii asupra meseriilor pe care poetii le-au avut dincolo de literatura, 
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audiții și discuții pe marginea diferitelor poezii transpuse în muzică, accesarea de pagini WEB culturale, 
ale unor poeți, cântăreți, muzicieni etc, realizarea de poezii prin diverse tehnici creative) și 2. Vizionare 
animație „Luceafărul” și film ”City of Angels”, discuții pe marginea mitului prezentat în cadrul acestora și 
despre alte mituri cunoscute.  

Vineri am încercat să ne menținem sătătatea discutând despre: 1. Alimentația sănătoasă și mișcarea 
când stăm acasă (prezentare, dezbatere, discuții, pregătirea unui preparat culinar). 2. Hrană pentru suflet - 
hobby-urile (prezentarea propriei pasiuni) 

Chiar dacă a fost o săptămână mult mai altfel decât ne așteptam, elevii au fost receptivi, au participat 
activ in timpul discutiilor din mediul online si au postat numeroase materiale: impresii, comentarii, imagini/ 
fotografii din timpul activităților realizate alături de familie, imagini ale unor spații vizitate sau pe care și-
ar dori să le viziteze, poezii create de ei, dovedind că școala altfel de acasă poate fi interesantă și ne poate 
oferi repere de urmat în viitor.  
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ŞCOALA ALTFEL 

 
TANASE LOREDANA 

LIC. TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA”, PITEŞTI 
 
 Despre şcoala on-line s-a tot vorbit şi se vorbeşte în ultima vreme, acest lucru datorându-se fără doar 

şi poate declarării stării de pandemie şi a suspendării cursurilor şcolare în instituţiile de învăţământ public 
şi privat. Termenul de şcoala on-line mai este cunoscută şi sub denumirea de homeschooling, în condiţiile 
în care de această formă de învăţare beneficiau doar copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau copiii 
încadraţi într-un anumit grad de handicap. Totuşi, vremurile actuale ne provoacă pe toţi să realizăm o altfel 
de şcoală, simţită nu doar de beneficiarii actului educaţional (elevi şi părinţi), cât şi de cei care asigură 
realizarea procesului instructive-educativ – profesorii. Fără îndoială că este o provocare comună, iar 
profesorii depun un efort suplimentar într-un cadru nou al activităţilor didactice, regândesc situaţiile de 
învăţare şi pun un mai mare accent pe calitativ, pe progresul şcolar şi pe interacţiunea şi implicarea elevilor. 

 Aşa cum afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoş orice proiect didactic la distanţă este, de bună 
seamă, un demers pedagogic ce presupune redimensionări de conţinut şi de strategie comunicaţională. 
Oricum am privi lucrurile, este un compromis şi o încercare de a face tot posibilul într-un context de 
educaţie incomod şi atipic, în special pentru elevii din clasele primare. 

 Pe de-o parte, sunt întâmpinate numeroase dificultăţi în predarea la distanţă, iar dacă ar trebui să se 
realizeze o enumerare a acestora, se poate menţiona în primul rând, lipsa suportului pedagogic pentru 
realizarea de activităţi de învăţare atractive sau eficiente pentru elevi, platforme educaţionale care 
funcţionează deficitar, lipsa instrumentelor adecvate pentru activităţi de învăţare-predare-evaluare în 
funcţie de specificul fiecărei discipline, lipsa unui dispozitiv de învăţare suficient de performant, lipsa 
timpului necesar pentru înţelegerea şi utilizarea adecvată a instrumentelor şi resurselor digitale şi altele. De 
asemenea, nu se poate reface contextul socio-emoţional între participanţii la actul educativ pentru o mai 
bună colaborare între profesor-elev. Potrivit prof. univ. dr. Ovidiu Pânişoară, motivaţia rămâne un factor 
esenţial în tot acest proces. Este vorba de motivaţia cadrelor didactice de a proiecta şi a desfăşura activităţi 
de învăţare semnificative, autentice, dar şi de motivaţia elevilor pentru învăţare. Diferenţa este că acum 
feedbackul elevilor este mai greu de obţinut, iar dificultăţile tehnice constituie câteodată un impediment 
serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona 
de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă,  

 Pe de altă parte, unele unităţi şcolare utilizau în paralel învăţarea on-line cu învăţarea tradiţională, 
iar în aceste situaţii transferul a venit oarecum natural şi mult mai uşor. Cu toate acestea, nu este o experienţă 
uşoară pentru profesori şi în mod evident nu sunt obişnuiţi cu acest mod de predare Profesorii, la rândul 
lor, au acasă copii care au nevoie de timpul şi de atenţia lor, iar spaţiul de lucru, sala de clasă s-a transformat 
în sala- acasă. În acest mod sunt nevoiţi să pregătească materiale şi resurse într-un timp limitat. 

 Aşadar, ne aflăm într-o situaţie inedită din toate punctele de vedere, o provocare care va fi depăşită, 
cu siguranţă, în ciuda tuturor dificultăţilor. 
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O ANALIZA DE LA ȘCOALA ONLINE-ȘCOALA ALTFEL 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR RODICA TĂNĂSESCU, 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.46 
 

Cu siguranță nimeni nu s-a gândit la un astfel de scenariu: un virus, anunțat la început ca ceva banal 

și lipsit de importanță, să se transforme într-o epidemie la nivel global cu eticheta de pandemie. Planeta 

parcă s-a oprit lăsând omul să găsească ieșirea din labirintul vieții, așa-zis, „normale”. Flacăra speranței a 

început să aprindă soluții de tot felul pentru ca roata idealului uman să repornească întregul angrenaj. 

Clasicul, tăvălit de atâta rulaj, se lasă parcat în urna timpului, lăsând viitorul digital să se exprime intens, 

dar cu multe lacune pentru toți cei ce-l percep ca pe o limbă străină. 

Așa, școala a primit eticheta de online, ca soluție de înmatriculare pentru educația copiilor noștri. 

Până la urmă nu este nimic rău în a evolua, însă retoricul intervine prompt: Oare suntem pregătiți acum 

pentru o astfel de abordare? Toți văd pe tineri ca fiind gata să îmbrățișeze această cale, deoarece ei sunt 

cei care au deschis poarta tuturor rețelelor de socializare, ei sunt cei care se informează de pe Google, ei 

sunt cei care au abordat prietenia online, ei sunt cei care în mare măsură au abandonat viața reală și au 

mutat-o într-una virtuală, căutând mereu soluții pentru modul lor de a fi vizibili. Și totuși... 

Această experiență inedită a scos la iveală faptul că mulți copii, în special din zona rurală, nu au putut 

beneficia de aparate performante, nu au avut acces la rețele de net și nici nu au putut comunica de la distanță 

temele împiedicând relaționarea directă învățător/profesor – elevi, pentru clarificarea neînțelegerilor 

apărute...La acestea se mai adaugă greutatea de comunicare din timpul lecțiilor online: volumul de 

informație care trebuie transmis într-un timp scurt, avalanșa de întrebări ce vin aproape concomitent de la 

toți și chiar dacă și-au arătat flexibil disponibilitatea mulți școlari s-au ferit în a se exprima, în a-și arăta 

fața, ascunzându-și parcă defectele și greșelile în spațiul virtual. 

Chiar și așa este un pas făcut spre un înainte necunoscut care trebuie ajustat în primul rând cu 

egalitatea participarii, cu multe reguli ale prezenței în spațiul online, cu mărirea capacității de a percepe și 

înțelege informația prin simplificarea și concentrarea ei, suplinirea interacțiunii directe cu diverse metode 

psiho-pedagogice, atragerea spre studiul individual, chemarea la o cunoaștere prin vizualizarea 

experiențelor concrete, deci în mare măsură predominarea lui a vedea și a auzi virtual pentru uniformizare, 

care va substiui pe cel al vederii individuale. 

Cu toate acestea copii au sloganul lor: TOTUL VA FI BINE! și normalul va bântui din nou planeta, 

iar zâmbetul liniștii unei vieți așa cum a fost se va așterne din nou pe fețele tuturor celor ce acum suferă în 

izolare.  
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN „ȘCOALA DE ACASĂ” 
 

TÁNCOS MÓNIKA, PROF. ÎN ÎNV. PRIMAR 
ȘC. GIM. „PETŐFI SÁNDOR”, CRISTURU SECUIESC 

 
Învățarea și predarea digitală reprezintă o lume cu totul nouă. Mediul se schimbă. Trebuie să-l înveți 

diferit. Copilul învață diferit. Elevul și cu el familia se confruntă, de asemenea, cu alte provocări atunci 
când este forțat să studieze digital.  

Părinții, mai ales la copii din clasele primare, au trebuit să se implice la organizarea procesului de 
învățare online a copilului. Au avut posibilitatea să demonstreze responsabilitatea și deschiderea față de 
ajutarea, oferirea de suport copilului în caz de necesitate în învățare mai mult ca în învățarea tradițională. 

Implicarea părinților în învățarea online poate depinde de contextul social, de nivelul de studii a 
părinților, de componența familiei, de atitudinea părinților față de învățare, de relația dintre părinte și copil. 
Învățarea la domiciliu a copiilor membrilor familiei coerente, de susținere, cu comunicare deschisă este mai 
eficientă. Strategiile de predare parentală, încurajarea, comunicarea și explicațiile temelor, îmbunătățesc 
abilitățile cognitive și performanța elevului, consolidează procesul de independență.  

Părinții au o influență uriașă asupra dezvoltării unui obiceiuri de învățare la domiciliu. Pe măsură ce 
școlarii cresc, gradul de încâlcire scade deoarece auto-învățarea cucerește activitățile de acasă. Importanța 
învățării împreună acasă este că, în timpul învățării, părintele învață mai multe despre caracteristicile 
intelectuale, emoționale și de voință ale copilului lor. În schimb implicarea parentală ajută copilul să-și 
dezvolte abilitățile, poate stimula performanța sa, și practica tehnici elementare de învățare. În același timp, 
părinții pot impune în mod realist așteptările față de copiii lor, care sunt pietrele de temelie ale încrederii în 
sine, stimei de sine și orientării spre succes. 

Succesele copiilor pot fi savurate de părinți ca o bucurie de a învăța împreună, iar eșecurile lor pot fi 
mai bine acceptate, reducând stresul, frustrarea și anxietatea care se acumulează în elev, ale căror efecte de 
distrugere a performanței sunt cunoscute.  

Cazul „școlii de acasă” este nou, este special, din faptul că poate și părinții au nevoie să fie formați, 
trebuie să cunoască aspectele generale ale psihopedagogiei, de asemenea tehnologiile și strategiile 
edcaționale pe care terbuie să utilizeze copiii.  

Părinții au atitudini diferite față de organizarea procesului de învățare de la distanță, începând pe de 
o parte, cu acei care se implică activ în crearea condițiilor pentru copii și oferirea unui suport de 
monitorizare și încurajare a învățării în condiții de acasă, pe de altă parte, sunt și părinți care consideră că 
copiii sunt în „vacanță” și nu trebuie deranjați de școală. 

„Școala altfel” a adus mai multe dificultăți în familii, a crescut responsabilitatea părinților. Ca să ajute 
copiii în procesul de învățare în primul rând a trebuit să asigure resurse și instrumente tehnice, digitale 
pentru copiii lor. Pe lângă acestea au fost gijile casnice, grijile material, grijile de locul de muncă și nu în 
ultimul rând grijile de sănătate (chiar și spirituale) ale familiei. 

Eficiența învățării de la distanță funcționează mai bine, dacă între părinți și pedagogi este o relație, o 
comunicare bună, ajută mult încrederea în celălalt. Implicarea conștientă a părinților în procesul de învățare 
de către pedagogi chiar poate să înbunătățească relația cu familia. 

În această situație au dat seama mulți părinți de responsabilitatea lor mare de suport emoțional, 
financiar, educațional în creșterea copilului. Au avut mai mare șansă să arate, să transmite atitudinea lor 
față de învățare.  

În perioada învățământului de la distanță, o mare parte din părinți, care până atunci nu au trebuit să 
se implice în învățarea copiilor, ( copiii au mers după amiază la „Școală după școală” sau la alți pedagogi) 
care își vedeau copilul lor unici și aveau cerințe exagerate față de cadrele didactice, și-au putut da seama 
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cât de complicată este misiunea pedagogilor. Așa părinții au înțeles că trebuie să se înarmeze cu răbdare, 
să pună accent nu atât pe cunoștințe, note sau calificative înalte, ci în primul rând pe siguranța copilului, pe 
sănătate și pe un echilibru emoțional asigurat atât în familie, cât și în societate, inclusiv la școală.  

Cadrele didactice, mai ales în învățământul primar, au dat chiar sfaturi practice părinților cum să le 
citească copiilor, cum să comunice și să se joace cu aceștia, cum să le creeze un mediu sigur, fără pericole, 
și cum să îi învețe reguli simple de igienă. Toată familia a trebuit să creeze un alt program zilnic sau 
săptămânal, ca fiecare membru a familiei să poată rezolva sarcinile sale, ajutând unul pe celălalt și nu 
îngreunând situația. Familia a învățat cum să fim acasă toți, fără sau minimă tensiune și frustrare. Școala 
online chiar a dat dovadă de coeziunea familiei. 
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ȘCOALA DE ACASA, INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 

AUTORI: PROF. TANKO CSILLA, PROF. OPRA LEVENTE 

LICEUL TEHNOLOGIC „GABOR ÁRON” VLAHIȚA 
 

 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi, profesori, o mare provocare. Ce se întâmplă cu elevii, 

cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare? 

 Învățământul on-line reprezintă o formă de învățare la distanță, destinată celor care nu au 

posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte 

speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public 

și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de 

perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare-evaluare, a redevenit proces 

educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am 

”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Continuӑm, în mediul on-line, sӑ oferim educație 

și să ne îndeplim misiunea noastră. Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ. 

 Platforma Google-Classroom sau Zoom, ne pune la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica 

cu elevii (inclusiv cu părinții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate 

programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a 

oferi feedback-uri de modelare a performanței. Platforma reprezintă, în această perioadă „altfel”, 

modalitatea prin care transmitem elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții. 

 Tehnologia asigură o comunicare elegantă, dar oare poate substitui acea comunicare față în față? 

Toate clipurile video sau fotografiile reprezentând rezultatul/produsul activității sunt trimise pe grupul de 

lucru al cadrelor didactice și, firește, oferim feedback fiecarui elev în parte. Acest lucru îi motivează pe 

copii şi îi antrenează, într-un mod fericit, în toate activităţile de acest gen. Mai mult, profesorii inițiază chiar 

și concursuri on-line. Așadar, în vremuri excepționale, educația la distanță devine o soluție viabilă. Și 

credem cӑ funcționează pentru că e pusă în slujba celor care își doresc să învețe. 

 Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 

particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 

 Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 

moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 

valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 

ar fi în mod normal, în cadrul clasei 
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 TEMA: EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!  

EDITIA 2020: ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

 PROF. INV. PRIMAR ҬANU DANIELA  
 ŞCOALA GIMNAZIALᾰ. NR. 1 MATCA JUD. GALATI 

 
 Cậnd am ỉnteles, ỉn martie 2020, -elevi ai clasei pregᾰtitoare ṣi eu, invᾰṭᾰtoarea lor, - cᾰ din cauza 

pandemiei mondiale de coronavirus, vom face lectii doar acasᾰ, online, ne-am impacientat un pic, cᾰci 
copiii mici vor socializare, vor sᾰ fie impreunᾰ ỉn clasᾰ, sᾰ danseze, sᾰ cậnte, sᾰ se imbrᾰtiṣeze, sᾰ aibᾰ 
contact direct cu doamna lor invᾰṭᾰtoare, ỉn scrierea temelor ṣi in invᾰṭare. Cu toții suntem familiari cu 
platforme precum Skype, folosite pentru a-ți suna prietenii care se află la distanță. Însă nu m-aș fi gandit că 
această aplicație va deveni principala sursă de învățare din cauza pandemiei de coronavirus apărută la nivel 
mondial. Tot ceea ce făceam înainte de apariția acestui virus, respectiv ieșitul cu prietenii după ore sau în 
weekend-uri, practicarea unui sport sau a altor activități… toate acestea au fost suspendate, nemaiputând 
să ne bucurăm de ele. Acum, multe din activitățile zilnice se rezumă la aplicații precum Zoom, Google 
Classroom sau Microsoft Teams. Când s-a anunțat faptul că deși stăm acasă, orele se mută în mediul online 
recunosc că nu eram prea convinsă cum se va întâmpla acest lucru. Pe parcurs, am aflat că unele școli fac 
orele online, pe când alți profesori preferă să trimită lecțiile pentru a fi copiate în caiete. Este o experiență 
nouă pentru fiecare dintre noi, însă este cea mai bună modalitate pentru a ne ține conectați cu școala. Este 
important să păstrăm un oarecare program și să încercăm să rămânem organizați pentru ca revenirea la 
școala să fie cât mai ușoară. Desigur, ca și școala propriu-zisă, orele online au atât plusuri, cât și minusuri, 
iar părerile elevilor sunt împărțite. Unii sunt reticenți când vine vorba de o oră video, iar alții își păstrează 
aceeași energie și în mediul online. Iata o listă de argumente pro și contra. 

PRO: continuarea procesului de învățare; recuperarea a cel puțin 1h din timpul personal, timp pe care 
îl iroseam pe drumul înspre și dinspre școală;flexibilitate; rămâi activ pe parcursul zilei/săptămânii evitând 
sedentarismul; îmbogățirea cunoștințelor digitale; posibilitatea de a învață în confortul propriei case. 

CONTRA: lipsa interacțiunii sociale pe care o aveam cu colegii; scade calitatea actului didactic de 
predare; deși odată cu orele online vine flexibilitatea, pot apărea probleme cu managementul timpului – 
pentru că unele lecții sunt propuse la ore mai târzii decât eram obișnuiți; lipsa interesului acordat orelor; 
posibilitatea de a fi încărcat cu teme, lipsa echipamentelor informatice diverse pentru mai multi copii intr-
o familie, la suprapunerea orelor de curs. 

 Așadar, ținerea cursurilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 
viață, în primul rând de a te adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou și … să învățăm 
să apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor !! Cel mai 
important în perioada aceasta este să ne menținem tonusul și să ne ocupăm timpul cât mai bine. In perioada 
,,Şcolii altfel ,,am încercat ceva nou, precum gătitul, grᾰdinᾰritul, jocuri cu familia, aranjarea locuintei, o 
nouă coafură și tot ceea ce ne pasionează, însă nu găseam niciodată timpul necesar. Eu personal prefer orele 
de la școală, deoarece îmi place mai mult conexiunea care se creează atât cu colegii, dar și cu profesorii. 
Acum pot participa la cursuri si webinarii pentru explicații mult mai concrete pentru invᾰṭᾰmậntul online. 
Cu toate acestea, apreciez timpul petrecut acasă, timp în care am învățat să gătesc și m-am uitat la filmele 
de care nu aveam timp în timpul școlii. 

 Educația acasă (pe termen lung) a apărut în țările dezvoltate în cadrul familiilor, drept alternativă 
pentru studiul deficitar al școlilor din regiunea respectivă. Rolul părinților în formarea copilului este vital, 
pentru că ei îl ajută să descopere, îi pot stimula curiozitatea, îi pot observa pasiunile și înclinațiile și îl pot 
îndruma. În fond, în alte vremuri, când nu existau școli (sau nu pentru toată lumea), copiii unei comunități 
învățau lucrurile necesare viețuirii și dezvoltării lor ca indivizi într-un ritm propriu, în cadrul comunității, 
de la părinți, bunici, vecini, bătrânii satului, meșteri, preoți etc.  

 Astfel, unschoolingul este un fel de reîntoarcere la lipsa metodei și structurii, cu diferența majoră a 
accesului la informație și a multitudinii informației din prezent. Unele tari. precum cele aparținând 
Comunității Națiunilor (the British Commonwealth) au permis în mod legal această formă de educație. În 
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anul 2016, în SUA existau peste 2, 3 milioane de copii care faceau cursuri la domiciliu În majoritatea 
statelor europene există legi care obligă părinții să își înscrie copiii la școală. 

 În Germania, Curtea Federală Constituțională a consolidat legea privitoare la prezența copiilor la 
școală începând cu vârsta de 6 ani. Părinții contestatari - în majoritatea cazurilor creștini devotați - au 
invocat dorința de a imprima copiilor o educație cu un caracter creștin mai pronunțat decât este oferit în 
școli. O familie de profesori germani care au optat pentru homeschooling s-au trezit cu poliția acasă, care 
le-a luat copiii și i-a dus la școală. Ulterior, familia a emigrat în America pentru a-și pune în practică 
opțiunea pentru homeschooling. În Franța, educația școlară acasă este legală, dar necesită înscrierea 
copilului cu autoritățile la "Inspection Académique" și la primăria orașului (Mairie). Inspecții ale copilului 
sunt întreprinse începând cu vârsta de șase ani în regim bianual. Copilul este supus unor teste la Limba 
Franceză și Matematică. Scopul examinării este de a detecta progresul copilului și de a asigura nivelul 
acestuia în raport cu vârsta (nivelul unui școlar de aceeași vârstă este irelevant în aceasta situație). În Irlanda, 
dreptul unei educații acasă este garantat prin constituție. În Canada, numărul oficial al școliților la domiciliu 
este de 10.000, iar cel neoficial se estimează în jurul valorii de 20.000. În România legea este ambiguă, 
învățământul general fiind obligatoriu, iar retragerea nejustificată a copilului de la acest învățământ se 
pedepsește cu închisoare sau amendă. Legea nu menționează nimic referitor la ce semnifică „justificat” în 
asemenea cazuri, în condițiile în care există abandon școlar de 19-20% în învățământul obligatoriu. 
Constituția României scrie că „Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, 
educația copiilor minori a căror răspundere le revine”. Directorul Agenției de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar (ARACIP), expert în Educație, Șerban Iosifescu, a explicat pentru „Adevărul” 
că fenomenul de homeschooling este practic în afara legii în România pentru simplul motiv că nu este clar 
legiferat, „Frecventarea școlii e obligatorie potrivit Legii Educației și, teoretic, dacă nu îți duci copilul la 
școală, ești pasibil de amendă. În țările unde se practică această formă de educație, ea este strict 
reglementată, inspectoratele școlare urmăresc situția și ca să se poată face asta și la noi, educația la 
domiciliu ar trebui inclusă în lege. Dacă se acceptă, atunci trebuie construit un sistem de evaluare a 
cunoștințelor copilului pentru a se asigura că a atins nivelul de competențe echivalent vârstei. Aici nu este 
vorba de implicarea statului în viața de familie, ci de asigurarea dreptului la educație al copilului”. Potrivit 
Asociației pentru Homeschooling România, în septembrie 2016 existau aproximativ 200 de familii din 
România au ales modelul „homeschool” pentru educația copilului lor, însă numărul real este mult mai mare. 
În general, primul pas spre homeschooling este ca părintele să-și retragă copilul din sistem, cu foaie 
matricolă cu tot, și apoi să-l înregistreze la o școală-umbrelă, care va fi implicată în educația copilului.Acea 
școală îi dă părintelui documentele pe care ar trebui să le aibă pentru statul român. Scriitorul Tudor Arghezi 
a fost adeptul școlirii acasă și nu și-a dat cei doi copii – Mitzura și Baruțu - la școală.  

 
Fii activ -Acasă și ai grijă de tine și cei dragi ai tăi! 
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ȘCOALA DE ACASĂ! 

 
PROF. ȚARĂLUNGĂ DELIA – ALEXANDRA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANTA 
 
 Analizând demersul de organizare a învățării de la distanța precum și instrumentele digitale de 

organizare a învățării online, s-a demonstrat că sistemul educațional tradițional ar trebui resetat radical, 
fiind în mare parte prea rigid, este axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și 
psihomotor. Practic nu este valorificată concepția de formare a atitudinilor și a valorilor – bază a noii 
paradigme educaționale promovată la nivel european. 

 Din punctul de vedere al profesorului implicat în scoala de la distanță, pot spune că am simțit o nouă 
provocare și anume, de a lua în vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au avut posibilitatea 
să cunoască direct modalitatea de organizare a învățării și astfel rolul părintelui a devenit unul mai complex, 
de la cel de protecție a copilului și grijii materiale, la cele spirituale, de ghidare, monitorizare, uneori de 
provocator intelectual și diversificator de experiențe. De aceea, consider că, sunt necesare sesiuni de 
formare și cu părinții pentru a înțelege și a se implica mai activ în acordarea unui suport educațional 
copilului și să intervină în anumite situații. 

 În cadrul acestor ore la distanță, pot spune că am depus efort dublu, pentru a studia și a utiliza noi 
tehnologii de învățare în condițiile învățării de la distanță. Consider că elevii au fost mai greu monitorizați, 
fără contact direct, fără o comunicare deschisă și liberă. De asemenea, elevii au trebuit instruiți cu referire 
la platformele online (iar la clasele mai mici, instruirea a trebuit să fie facută și părințiilor), în special 
Classroom, Zoom, Meet etc. Evaluarea sarciniilor a decurs mai greu, unii au scris ceea ce trebuia dar nu s-
au descurcat cu încărcarea pe platformă, alții nu s-au deranjat. Pentru noi, ca și profesori, a fost si mai 
obositoare predarea online deoarece, pe langă faptul că într-un timp foarte scurt a trebuit să ne punem la 
punct cu tot ceea ce inseamnă digitalizare, dar și pregătirea lecțiilor și a materialelor a necesitat un timp 
dublu dacă nu chiar și triplu (sau mai mult – cum ar fi in cazul orelor de matematică). 

 Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, în 
mare parte a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem educațional. Școala ar trebui 
să fie pregătită să se adapteze la diversele contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să cladească 
caractere, într-un context valoric.Ar trebui pus accentul pe motivația mai înaltă a elevilor și valorificarea 
inteligenței lor, implicarea mai activă a elevilor în organizarea procesului de învățare cu caracter interactiv, 
utilizarea unor instrumente digitale de învățare online și în cadrul învățământului tradițional, folosirea 
multitudinilor de materiale și produse, preponderent din Internet, alături de manualele și ghidurile 
metodologice, implicarea mai activă a părinților în acordarea copiilor lor a unui suport logistic și material, 
schimbarea stilului de învățare al cadrelor didactice de la cel autoritar, spre unul mai demografic și 
participativ, accentul de pus nu atât pe evaluare cât și notare, cât pe procesul de învățare, propunându-i 
sarcini mai puține și adaptate pe întelesul copiilor, unora cu caracter personalizat, etc 

 Dintre măsurile importante ce ar trebui să fie luate, menționez dotarea unitățiilor școlare cu terminale 
(laptop, tablete sau desktop) pentru fiecare elev sau cadru didactic din învățământ., iar dotările să fie 
administrate de școala, nu de părinți. Altă masură care ar fi binevenita, perfecționarea tuturor cadrelor 
didactice asigurandu-se, în mod gratuit, cursuri de formare în domeniul digital (sub forma de e-learning sau 
orice alta formă de predare). Altă măsura importantă ar fi creearea unei platforme pentru activitățiile de 
învățare, bibliotecă digitală, cu scopul de a asigura procesul de învățare a tuturor elevilor, dar și de a oferi 
atât elevilor cât și cadrelor didactice oportunitatea de a accesa o multitudine de lecții video, prezentări, 
exerciții, sarcini interactive și motivante, practic pentru fiecare disciplină în parte. 
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ȘCOALA ALTFEL - ȘCOALA DE ACASA! 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI- 
 

PROF. INV. PRIMAR ȚARALUNGA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DIMITRIE STURDZA’’ TECUCI 

 
 9 martie 2020, o zi de luni, o zi în care cântam și le mulțumeam mamelor pentru tot ceea ce înseamnă 

ele pentru un copil. Elevii mei învățau literele, grupurile de litere, învățau despre prietenie, emoții, 
colaborare, despre plante și animale... numere, probleme, termeni... 

 Deodată știrea că închiderea şcolilor din România din cauza pandemiei de coronavirus cade ca un 
trăsnet asupra tuturor. „Am luat decizia de suspendare a cursurilor în învăţământul preuniversitar, cu 
posibilitate de prelungire“- ne anunță primul ministru. Chiar la mijlocul săptămânii, pe 11 martie, toate 
instituţiile au încuiat uşile, aşa că mulţi profesori şi învăţători din şcolile au găsit soluţii ca să-şi ţină în 
continuare orele. Cursurile s-au mutat în online. Iniţial, s-a crezut că situaţia va dura până pe 22 martie, dar 
şi ulterior, elevii şi profesorii s-au întâlnit doar în mediul virtual. 

 În cele trei săptămâni şi jumătate de şcoală online, până la vacanţa de Paşte de pe 4 aprilie, elevii au 
lucrat pe platforme şi aplicaţii precum Zoom, Google Classroom,, Adservio, Kidibot, Kahoot, WebEx şi pe 
grupuri de wathsapp sau de Messinger. 

 Din nefericire, nu toți copiii au avut posibilitatea de a se conecta alături de colegi, la școala online. 
Mulți dintre ei au rămas în afara clasei virtuale, neavând un dispozitiv performant sau conexiune la internet. 
În cazul acestora, profesorii, învățătorii au căutat soluții. 

 Prima săptămână de educaţie online a fost obositoare, în primul rând, din punct de vedere emoţional, 
pentru că, în contextul izolării, a apărut acest nou mod de a interacţiona cu elevii. Începând cu a doua 
săptămână am intrat într-un ritm, ne-am dat seama că este importantă menţinerea unei relaţii cu ei, n-am 
mai pus accent pe noi conţinuturi, ci doar am încercat să le consolidăm pe cele existente. Am vrut ca 
întâlnirea să fie cât mai caldă, deschisă, creativă şi copiii să nu se simtă presaţi. Chiar dacă la început mulţi 
copii s-au bucurat la auzul veştii că se închid şcolile, pe parcurs şi-au dat seama cât de mult le lipsesc colegii 
şi dascălii. Avantajul este acela legat de noutatea acestei realităţi, fiind o experienţă inedită, are un farmec 
ataşat. Este o invitaţie de nerefuzat pentru copiii nativi digital. Dezavantajele sunt lipsa apropierii fizice şi 
oboseala psihică pe care o cauzează expunerea la ecran.  

 Cât și cum au învățat copiii online în starea de urgență? 
 Am realizat până acum, în perioada stării de urgență, 

activități de învățare online cu elevii, întâlnindu-mă cu 
aceștia în fiecare zi, pe Zoom, câte 2- 3 ore. Dacă până la 
vacanța de Paște, am reluat unele conținuturi, insistând pe 
recapitualre, pe exerciții de consolidare, pentru că starea de 
urgență s-a prelungit, după vacanță am început cu predarea 
unor conținuturi noi, elevii reușind să-și însușească aceste 
noțiuni. Literele v, ț, k, z, q, w, y au devenit prietenele 
copiilor repede, aceștia reușind realizarea unor imagini 
utilizând aplicația Padlet, rezolvând quizzuri (Wordwall sau 
Kahoot). Foarte interesantă a fost si aplicația Kidibot, 
intrând curajoși în Bătăliile cunoașterii- provocare la care 
au răspuns mulți dintre elevi.  

 

1453



 Nici cunoștințele de matematică nu au fost uitate. 
Am învățat în această perioadă figurile și corpurile 
geometrice, am măsurat împreună, în fața calculatorului, 
lungimea caietului, a cărții, ba chiar lungimea și lățimea 
biroului. Am învățat despre lichide, despre bani și am 
rezolvat împreună probleme cu două operații. 

 Evaluarea cunoștințelor a fost realizată cu ajutorul 
platformei educaționale ASQ. Am creat clasa, am creat 
conturile elevilor apoi am selectat temele de lucru, testele 
pe care elevii le-au rezolvat, primind și punctajul obținut. 

 O altă platformă educațională utilizată cu succes în 
școala online a fost ADSERVIO, platformă deosebit de atractivă pentru elevi, foarte bine structurată, având 
și un catalog virtual în care putem nota absențele, calificative, sau putem trimite diferite mesaje către elevi. 
Aici, elevii încărcau temele rezolvate pe caiete sau din auxiliarele de lucru, manuale. Verificarea este foarte 
facilă, feedbak-ul către elevi putând fi trimis foarte ușor. 

 Desigur, susținerea și implicarea părinților în realizarea activităților în mediul online a fost una foarte 
importantă pentru buna desfășurare a demersului educativ în condițiile specifice stării de urgență. Ei au 
creat conturile pe aceste platforme de învățare, au supravegheat copiii pe întreg parcursul acestei perioade 
. 

 Încheierea anului școlar a avut loc tot online, aplicația ZOOM venind în ajutorul nostru și de această 
dată. Alături de părinți, elevii și-au luat rămas bun de la clasa I, de la colegi, de la școala online, cu speranța 
că ne vom întâlni în luna septembrie, în curtea școlii noastre dragi și cu speranța că TOTUL VA FI BINE! 
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ȘCOALA ALTFEL/ȘCOALA DE ACASA! 

ȘCOALA ONLINE, O EXPERIENȚĂ INEDITĂ DAR OBOSITOARE! 
 

 PROF. ȚĂRAN STELUȚA LOREDANA 
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN LUCACI BOCȘA 

 
 Perioada pe care am traversat-o, a lăsat asupra noastră tot felul de impresii, păreri, trăiri care ne vor 

marca pe tot parcursul vieții noastre. A fost o perioadă inedită dar în același timp obositoare, atât psihic, 
fizic cât și intelectual.  

 Școala online a fost una dintre provocările pandemiei și a trebuit să ne adaptăm după cum au fost 
posibilitățile fiecărui individ în parte. 

 Părerile sunt împărțite. în ceea ce privește învățământul de la distanță, unii considerând că avantajele 
sunt în favoarea elevilor și nu numai, însă o mare parte din populație consideră că școala online nu este 
decât „praf în ochi”.  

 Pentru mulți, faptul că au stat acasă și au avut un program flexibil a fost un lucru pozitiv. Au fost 
evitate deplasările și astfel și din punt de vedere financiar a fost un plus în favoarea elevilor. 

 Poate unii dintre elevi s-au simțit mai liberi în fața calculatorului și au putut să își exprime punctul 
de vedere cu mai multă îndrăzneală. Nu au fost stresați nici de faptul că nu au putut participa la toate orele 
online, pentru că tehnologia lasă de multe ori loc imprevizibilului. Deci, elevii învață în mod conștient, în 
stil propriu, în timpul și în locul pe care îl aleg ei și astfel învățământul de la distanță aduce relaxare și multe 
beneficii. 

 Cadrele didactice s-au adaptat, în măsura posibilităților. acestei perioade inedite, nemaiîntâlnite până 
acum. S-a lucrat pe Zoom, pe Classroom și pe alte rețele de socializare și astfel s-a ținut legătura permanentă 
cu clasa de elevi.  

 Privind la beneficiile învățământului online, putem spune că a fost o provocare pe care am depășit-o 
cu succes. În această perioadă, când pandemia globală s-a manifestat cu atâta agresivitate, învățământul 
online era singura posibilitate clară și responsabilă. Deci, ar trebui ca investițiile în digitalizarea educației 
să fie un obiectiv primordial. pentru ca sistemul modern de predare la distanță să fie eficient. 

 Cu toate că sunt unele avantaje ale învățămâtului online, din punctul meu de vedere dezavantajele 
sunt mult mai multe și cu implicații mai mari și pe termen lung. 

 Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme unui număr semnificativ de elevi. Nu toți elevii 
beneficiază de dispozitive necesare pentru a participa la orele online și, de multe ori, conexiunea la rețelele 
de internet nu este posibilă. De ademenea, în unele zone defavorizate nu există curent electric. Toate aceste 
probleme vor afecta procesul cursiv de educație și îi va pune pe acești elevi în postura de victimă a 
sistemului educațional din România. 

 Învățământul online pune presiune atât pe elev cât și pe părinte. Elevul trebuie să depună un efort 
mai mare pentru a duce la îndeplinire sarcinile primite, trebuie să studieze și să descopere unele lucruri 
singur și pentru mulți acest lucru este dificil. Părinții sunt puși sub presiune deoarece trebuie să își ajute 
copiii la lecții și, bineînțeles, la folosirea tehnologiei. Mulți dintre aceștia nu se pricep și poate au un nivel 
de pregătire mai mic.  

 Elevii se confruntă, de asemenea, și cu lipsa spațiului adecvat pentru învățarea online. Unele locuințe 
sunt mici, poate sunt mai mulți copii în familie, în special în mediul rural, și astfel procesul instructiv- 
educativ are o finalitate ineficientă. 

 În cadrul învățământului online se interacționează mult mai puțin, atât în ceea ce privește 
comunicarea elev-profesor, cât și în ceea ce privește comunicarea elev-elev. Elevii simt lipsa contactului 
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fizic cu profesorii și colegii lor... Problema majoră pentru elevi este distanța socială care le afectează 
relațiile și aptitudinile de socializare și îi conduce spre individualism, egocentrism și introvertire. 

 În concluzie, sistemul educațional românesc nu a fost și nu este pregătit pentru o abordare 
educațională online. Cu toate acestea, învățământul românesc a încercat să depășească această perioadă, să 
folosească resursele și materialele existete și să mențină legătura cu elevul pentru a continua procesul 
instructiv-educativ. 

 Mereu deviza noastră a fost: „Totul a fi bine!” Cu speranță și încredere pășim spre viitor, sperăm noi, 
un viitor mai luminos și mai frumos! 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE ! 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR ȚARCĂ CORNELIA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA 

 CLASA I  
 
 În contextul situației actuale, a unei societăți afectate de pandemia COVIT 19, școala on-line este o 

necesitte care se impune în mod incontestabil.  
 Fie că am fost sau nu pregătiți pentru o asemenea situație, fiecare dintre noi, dascăli, părinți, copii, a 

trebuit să ne adaptăm cât mai repede la această situație. 
 Desigur, nu este așa de ușor să te adaptezi aproape “din mers” unei situații care nu a mai existat pânâ 

acum, școala on-line fiind una din soluțiile care îi poate ajuta pe elevi să-și continue instruirea școlară, iar 
acolo unde nu este posibil acest lucru, din diferite motive, fie că elevii nu au acces la internet, fie că aceștia 
nu dispun de mijloacele necesare (calculator, tabletă, laptop sau smartphone), cadrele didactice a trebuit să 
se descurce, găsind o altă soluție pentru a-și ajuta elevii să învețe, spre exemplu, de a lăsa diferite materiale 
(fișe de lucru, teme, etc.) la magazinul din sat, unde oamenii vin aproape zillnic la cumpărături. 

 Bineinteles, în ambele situații, este necesar mai întâi a se lua contact telefonic cu părintii elevilor, 
mai ales în cazul elevilor mai mici, pentru a se stabili modalitatea de comunicare in vederea continuării 
instruirii școlare. Așa am procedat eu, având în vedere faptul că lucrez cu elevi de nivel primar, clasa I.  

 Am contactat telefonic, fiecare părinte, (înainte de vacanță) i-am întrebat mai întâi dacă au conectare 
la internet, apoi dacă dspun de unul din mijloacele de comunicare on-line (calculator, laptop, tableta sau 
smartphone), le-am explicat că deoarece școlile nu se vor mai deschide după vacanța de Paști, fiind 
declarată stare de urgență, este necesar să ne continuăm cursurile on-line, pînă la noi ordine. Apoi am stabilit 
împreună cum am putea continua.?..ce putem face? ....Le-am propus să ne creăm un grup pe WHATSAPP, 
iar părinții au fost de acord....așa a apărut grupul nostru din data de 30 martie 2020, unde ne-am desfășurat 
activitățile din săptămâna Școala alfel.Apoi a venit vacanța de Paști. 

 După vacanță am continuat așa o perioadă, le trimiteam orarul în fiecare dimineață, apoi le dădeam 
lectiile ,,temele, însoțite totdeauna de câteva indicații și explicații, iar părinții îmi trimiteau poze cu temele 
efectuate de copii. Eu verificam, iar pentru corectare, trimiteam mesaje în mod privat, iar seara, îi felicitam 
pentru interesul si conștiinciozitatea lor, pentru efectuarea temelor, pentru participarea la activități, iar 
părinților le mulțumeam pentru sprijinul acordat. 

 Apoi, conform noilor instructiuni date de d-mna ministru Monica Anisie, a trebuit să intrăm pe 
platforme cu copiii, pentru a preda lectiile si pentru a ne vedea. Aceasta a fost o provocare pentru toți, penru 
mine, pentru părinți, dar și pentru copii! Când le-am comuicat părinților că nu este suficient ce lucrăm pe 
Whatsapp și că trebuie să intrăm pe platformă, aceștia nu au fost deloc încântați, dar după ce le-am explicat 
că nu este așa greu și ne vom descurca, au înțeles că trebuie să facem și acest lucru. 

 Prima noastră întâlnire pe ZOOM a fost plină de emoție și bucurie! După ce am trimis linkul pe grup, 
părinții s-au desurcat și au putut intra Ne-am revăzut, ne-am salutat, am povestit, am cântat un cântecel, 
apoi am predat lectia la comunicare în limba română, am dat explicațiile necesare, am pus întrebări, iar 
copiii au răspuns frumos și au citit fiecare câte1-2 propozitii. Copiii au fost foarte încântați. Dar timpul a 
trecut foarte repede și a trebuit să încheiem. I-am felicitat pe copii pentru răspunsurile date, pentru că au 
citit foarte bine și am stabilit următoarea întâlnire ...nu înainte de a le mulțumi și părinților, care ne-au ajutat 
să ne putem întâlni, doarece copiii, au intrat fiind ajutați de părinți, de pe telefoanele părinților, neavând 
alte mijloace disponibile pentru învățarea on-line. 
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 Consider că este foarte important ca părintii să fie comunicativi și înțelegători, să-i sprijinească atât 
pe copii, să-i pregătească pentru acest program și să sprijine învățătorul în organizarea activităților și 
temelor pentru acasă. Personal, mărturisesc că am avut sprijinul părinților și că împreună, cu toții am fost 
o echipă, am colaborat foarte bine si am încheiat cu bine și acest an școlar. 

 După părerea mea, școala on-line are unele avantaje, cum ar fi de exemplu dezvoltarea abilităților 
digitale ale elevilor, parcurgerea sau efectuarea temelor intr-un ritm propriu, (poate și un timp mai 
prelungit) dar și dezavantaje, cum ar fi imposibilitatea de a se conecta la internet toți copiii, lipsa dotării 
acestora cu mijloace si instrumente necesare desfășurării activităților on-line, lipsa apropierii fizice şi 
oboseala psihică pe care o cauzează expunerea la ecran, care dăunează și vederii, etc 

 În încheiere, consider că școala on-line este potrivită doar în situaţii excepţionle, cum a fost 
aceasta....însă nu cred că ar trebui folosită pe termen mai îndelungat, doarece este nevoie de întâlnirea faţă 
în faţă între profesor şi elevi, mai ales în cazul copiilor din învățământuul preșcolar și cel primar. 
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 ȘCOALA ON-LINE – PROVOCAREA ANULUI 2020 

 
 PROFESOR TATU AURORA CLAUDIA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE MOISIL’’PLOIEȘTI  
 
 Anul 2020 poate fi considerat un an al schimbării din toate punctele de vedere. Viața noastră a tuturor 

a căpătat un alt sens și ceea ce părea altădată de neînțeles, de neacceptat sau de neconceput a ajuns să devină 
pentru fiecare dintre noi o normalitate. O normalitate tristă, dar din păcate reală. Pentru mine, ca profesor 
schimbarea a presupus mutarea locului de muncă din școala și clasele pline de elevi, acasă, în fața 
calculatorului, în mediul on-line. Ca și mine, profesorii din școlile românești nu a fost pregătiți pentru 
activitatea didactică la distanță, cum nici elevii nu au fost pregătiți niciodată în acest sens.. Având în vedere 
că s-a căutat o soluție de compromis pentru a nu îngheța anul școlar, s-a gasit această soluție: predarea 
on-line. Din păcate, nu toți copiii au acces la tehnologia modernă și atunci nu s-a putut crea obligativitatea 
participării la cursurile on-line. Eu sunt unul dintre profesorii norocoși, care predând într-o școală de la 
oraș, am avut posibilitatea de-a beneficia împreună cu elevii mei de o Platformă educațională (Adservio), 
creată inițial în urmă cu doi ani și prevăzută doar pentru a fi catalog on-line și mijloc de comunicare între 
profesori și părinți. O dată cu intrarea în această izolare forțată de pandemia Covid19, a fost nevoie de o 
schimbare radicală în abordarea activitațilorde predare – învățare - evaluare și păstrarea legaturii cu 
elevii. Astfel, din catalog on-line, Adservio a devenit peste noapte o platformă educațională care ne-a dat 
posibilitatea desfășurării la început a unor lecții interactive, mai puțin atractive și chiar monotone, 
deoarece elevii nu puteau participa în timp real la discuțiile și întrebările lasate de către profesor, apoi 
prin inițierea unor lecții pe Zoom, cu mare impact asupra elevilor. Deși totul era nou și greu pentru toată 
lumea, a fost nevoie să ne adaptăm și să învățăm practic din mers pentru a menține legătura cu elevii, iar 
aceștia cu școala. Metodele au fost variate și au constituit permanent o provocare, atât pentru mine cât și 
pentru elevii mei și părinții acestora. Am creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, am realizat 
înregistrări ale unor activitați, le-am dat foarte multe provocări practice și am învățat și eu, ca profesor, 
foarte multe lucruri noi. Am încercat să iau feedback și de la parinți și de la copii și să construiesc relația 
între cadru didactic și elev, care are un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au 
fost activitățile în care am înregistrat orele de curs și nu cele în care i-am ținut pe copii doar în fața 
calculatorului, sau a telefonului, pentru că sunt copii mici, cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Predarea 
on-line înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, dar mai ales emoție.. Cred că 
provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este aceasta și cum se poate întâmpla 
atât în clasă, cât și în mediul de acasă. Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare și 
să îți dorești să le aplici. Prima săptămână de educaţie on-line a fost obositoare, în primul rând, din punct 
de vedere al schimbării, pentru că, în contextul izolării, a apărut acest nou mod de a interacţiona cu elevii. 
Începând cu a doua săptămână am intrat într-un ritm mai bun fiindcă m-am obișnuit cu situația și mi-am 
dat seama cât este de importantă menţinerea unei relaţii cu ei. N-am mai pus accent pe predarea unor noi 
conţinuturi, ci doar am încercat să le consolidez pe cele existente deja. Am vrut ca întâlnirea să fie cât mai 
caldă, deschisă, creativă şi copiii să nu se simtă constrânși de aceste activități. Chiar dacă la început mulţi 
copii s-au bucurat la auzul veştii că se închid şcolile, pe parcurs şi-au dat seama cât de mult le lipsesc colegii 
şi profesorii de la clasă. Și pentru copii a fost o perioadă altfel decît cea cu care erau obișnuiți. Programul 
lor zilnic, ca și al meu s-a transformat total, dar școala on-line a devenit parte din viața noastră. Cu speranța 
că în septembrie vom reveni în școala și clasele calde, vesele și luminoase, considerăm această perioadă 
on-line o experiență nouă din care fiecare, profesori-elevi-părinți a învățat câte ceva. 
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SCOALA DE MODA NOUA – SCOALA DE ACASA 

 
 PROF. OANA ANDREA TECU 

PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA 
 
In luna ianuarie și nici chiar ȋn februarie, nu ne gândeam că va ajunge şi la noi virusul „gripei 

chinezeşti” COVID -19, dar mai că vom sta acasă ȋn fotolii şi vom face şcoala on-line. 
Si totuşi am experimentat şi acest sistem. 
Noi, cei din secolul trecut, cadre didactice de la +40 ani și mai mult, noi cei care elevi fiind am prins 

sistemul de ȋnvăţământ ultraclasic, ultraformal, catedră-bancă-manual-culegeri, acum ne-am trezit brusc ȋn 
faţa unor noi și moderne provocări. 

Unii ne descurcăm până la un anumit nivel, din punct de vedere al tehnologiei și a sistemelor de 
comunicare on-line, alţii sunt deja maeştrii ȋn folosirea acestor tehnologii. 

Ca urmare activitatea noastră la „catedra de acasă” a fost foarte dificilă sau nu, de la om la om, de la 
școală la şcoală, de la oraș la oraş şi poate chiar de la sat la sat. 

Ceea ce am ȋncercat a fost să continuăm comunicarea cadru didactic-elev, aceasta fiind un obiectiv 
major al ȋnvăţării. După cum bine ştim comunicarea utilizează cuvântul și sunt necesare cel puţin două 
persoane pentru a realiza comunicarea. 

 Comunicarea poate fi şi ȋn sens invers elev-cadru didactic și poate fi numită ȋn acest caz, conlucrare. 
Tot parcursul de ȋnvăţare este o ȋnlănţuire nesfârşită de situaţii de comunicare cu specific didactic.  

Comunicarea ȋn ȋnvăţământ ȋnseamnă limbaj și este eficientă atunci când elevul este implicat activ, 
intelectual şi afectiv ȋn receptarea informaţiei primite şi abea atunci, receptarea, devine ȋnelegerea 
conţinuturilor audiate. 

Orele on-line au pus probleme tehnice la ȋnceput ȋn primul rând şcolii ca instituţie, când trebuia creată 
platforma la care toate cadrele didactice sa fie logate ca ulterior elevii să fie și ei afiliaţi. Varianta perfectă, 
cea ȋn care școala are specialist IT, cadre didactice cu computere personale sau tablete ori telefoane 
performante şi elevii așiderea, e idealul! Apoi orarul școlii/ al fiecarei clase să fie respectat dar cu program 
redus, cadre didactice care poate activează ȋn doua unităţi scolare, și multe alte alte complicaţii. Cu diferenţe 
uriaşe ȋntre școli. Din păcate nu toate cadrele didactice s-au ȋntâlnit on-line cu elevii lor, aici ȋmi exprim 
părerea ca părinte al unui elev de gimnaziu, şi punctual cazul nostru, elev/parinte-cadru didactic la un 
computer concomitent! Imposibil. Situaţii similare, doi-trei fraţi, concomitent la un computer! 

In unele cazuri s-a transmis schiţa lecţiei sau fişe de lucru prin intermediul whatsapp, care eventual 
au fost printate și ataşate caietului elevului, ori copiate ȋn caiet. Si ȋn sens invers, de la elev spre profesor s-
au transmis la termenul cuvenit rezolvari ale exerciţiilor primite. 

Unii dintre copii s-au plâns uneori de programul haotic, nu de fiecare dată s-a respectat orarul iniţial, 
alţii au reclamat multitudinea de sarcini pe care trebuie să le rezolve singuri fără asistenţă din partea 
profesorului, fără prea multe explicaţii sau chiar deloc!  

Un alt aspect negativ al acestui sistem, elevii sunt geu de verificat dacă respectă activitatea on-line ȋn 
desfăşurare. Pot opri microfonul, camera video, invocă defecţiuni ale internetului. Uneori justificat, dar de 
cele mai multe ori sunt doar pretexte pentru a face orice alceva ȋn timpul orelor. (verificat și demonstrat 
acasă cu propriul copil). 

Personal, mi-am dat seama că ȋntâmpin greutăţi ȋn munca cu device-uri şi programe care se utilizează 
ȋn asemenea ocazii. Am descoperit, ȋntrebând alţi colegi despre modalităţile ȋn care ei ȋşi desfăşoară 
activitatea, astfel am aflat de programul „My movie” cu ajutorul căruia am realizat filmuleţe didactice. 
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Partea bună este că zi după zi descopeream noi posibilităţi ale programului care ȋmbunătăţeau rezultatul 
final. 

Eu, fiind cadru didactic la Palatul Copiilor Timişoara, mi-am dat seama că prezentarea acestor 
filmuleţe este mult mai interesantă decât transmiterea unor informaţii care nu au suport practic şi 
demonstrativ. Activitatea noastră ȋn cadrul cercurilor la Palatele şi Cluburile copiilor au caracter practic, 
aplicativ, fiind o modalitate mult mai atractivă pentru elevi ȋn urma căreia pot dobândi noi informaţii şi mai 
ales pot pune ȋn pracică cunoştinţe ori să experimenteze proprile idei. Așadar, prin aceste filmuleţe 
activitatea putea fi urmărită pas cu pas și pusă ulterior ȋn practică acasă, uneori cu ajutorul părinţilior. Spre 
deosebire de perioada obişnuită de şcoală, acum se pare că părinţii s-au implicat şi ȋn activităţile extraşcolare 
ale copiilor mult mai mult decât ȋnainte. Feedback-ul primit de la copiii, tot prin intermediul whatsapp 
demonstrează implicarea lor şi a părinţilor lor pe parcursul perioadei de carantină. 

In ceea ce priveşte partea tehnică cât şi partea artistică ȋn utilizarea acestor programe ar fi mult mai 
facilă pentru noi și foarte util să găsim suport informaţional şi mai ales demonstraţii care să ne instruiască 
ȋn folosirea lor. 

Pentru viitor mi-aş dori să putem uni metodele clasice cu cele noi, on-line, pentru a realiza activităţi 
educative la alte standarde şi ȋn colaborare deplină cadre didactice-elevi-părinţi.  

Propun ca ȋn umătoarea perioadă de vacanţă, când din nou părinţii vor petrece mai mult timp cu copiii 
lor, să fie sub ȋndemnul „cutreierând natura” ȋn care să realizeze filmuleţe, afișe sau sloganuri pro natura, 
imortalizând miracolul vieţii care ne ȋnconjoară; de care am uitat sau pe lângă care trecem nepăsători de 
multe ori. Această perioadă lungă de restricţii, ne face ca acum să ne ȋndreptăm mai mult spre natură, spre 
natura de aproape, cea de la marginea oraşului sau satului ȋn care locuim. Acestea ne-ar putea fi de mare 
folos ȋn activităţile noaste ulterioare, din septembrie 2020 care sperăm să se desfășoare ȋn mod obișnuit. 

E mult, e puţin, realizabil sau nu, deocamdată ȋmi doresc să-i revăd pe elvii mei, să le simt bucuria și 
curiozitatea, neliniștea şi visele.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
* Ioan Cerghit, Sisteme de instruire alternative și complementare, Bucureşti, Editura Aramis 2002; 
* Cristian radu, lector univ. Comunicare verbală și nonverbală, suport de  curs-Unicersitatea Babeș-

Bolyai Cluj-napoca, Fac.de St.Politice Adm.și ale Comunicării.  
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FIȘA DE ACTIVITATE -ȘCOALA ALTFEL 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR TEIȘANU DANIELA DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA "COSTACHE GRIGORE ȘUȚU" 
 

Titlul/Tema activității: ,,CEAINĂRIA CU POVEȘTI" 

Tipul activității: DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Perioada de desfășurare (data/ora): 30 MARTIE 2020; intre orele: 09:00-12:00 

Nr. participanți: 19 

Efectiv elevi: 24  

Număr cadre didactice: 1  

Surse on line utilizate (link-uri): 

https://lectura.bibliotecadigitala.ro 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feducatiafnonf.wordpress.com%2Fcategory

%2Factivitati-

extrascolare%2F&psig=AOvVaw36xti24IKES7TBUMjJXyiz&ust=1585769691264000&source=images

&cd=vfe&ved=0CFAQr4kDahcKEwiQuM6FvsXoAhUAAAAAHQAAAAAQAg 

http://clasamea.eu/habarnam/ 

Desfășurarea pe scurt a activității:  

Elevii și-au ales o lectură din biblioteca digitală, au citit textul .Fiecare elev a realizat, individual, o 

compoziție plastică inspirată din lectura citită. Părinții au creat un spațiu adecvat, copiii au citit lectura 

savurând un ceai . 

Pornind de la lectura citită elevii au realizat cvintete, au povestit fragmente preferate, au formulat 

păreri pro și contra cu privire la comportamentul unor personaje. 

Copiii s-au bucurat să împartă, pe grupul clasei, aprecieri cu privire la lecturile citite, au făcut schimb 

de păreri și foto. Și-au apreciat lucrările . 

 Feedbak : 

ELEVI: 

Tihan MARIO: - Am participat astăzi la o activitate plăcută. M-am bucurat să fac schimb cu colegii 

de păreri, idei. M-am bucurat tare mult sa-i vad sănătoși! 

Bucătaru Alina: O activitate f. frumoasă. Am citit, am desenat, am compus cvintete. Mi-a plăcut cel 

mai mult că mi-am revăzut colegii, pe d-na invățătoare. Abia aștept activitatea de mâine! 

Toică Titiana -părinte: O activitate interactivă reușită. Felicitări! 
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ȘCOALA ALTFEL CLASA a IV-a B 
Activitatea nr. 1 – CEAINĂRIA CU POVEȘTI (30 MARTIE 2020) 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

PROF. INV. PREȘC. TEMATORU VIOLETA-MARIA 
ȘC. GIMN. ,,DIMITRIE GUSTI” NEREJU 

GRADINIȚA NR.2 NEREJU MIC 
 
 Perioada ,,școlii de acasă” a fost o perioadă foarte grea pentru toți beneficiarii sistemului de 

învățământ, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru copii. Ruperea bruscă a copiilor de noi, cadrele 
didactice, mai ales din învățământul preșcolar ne-a afectat pe toți, deopotrivă! A fost o experiență în care 
am fost puși să facem față, sistemul din păcate, fără a ține cont de posibilitățile fiecărui copil de a participa 
la aceste cursuri on-line. Mulți dintre aceștia nu au avut acces la internet, nu mai spunem că nu dețin un 
dispozitiv pe care să-l poată conecta la internet. Personal, sunt dintr-o zonă rurală unde situațiile financiare 
ale părinților nu sunt prea bune, mulți dintre aceștia abia făcând față cheltuielilor (asigurării unui pachețel) 
copilului participant la actul educațional. Trebuie să mai menționăm faptul că în fiecare familie sunt mai 
mulți copii, frați mai mari, care au nevoie de acel dispozitiv pentru a se conecta la internet acolo unde există, 
deoarece cerințele cadrelor didactice de alte niveluri de învățământ asupra copiilor au fost mai mari. 

 Personal, nu văd eficiența acestei perioade oricât ne-am strădui noi să ne facem treaba cât mai bine 
deoarece copiii nu pot percepe on-line un mesaj pe care noi îl transmitem, fiind cu atât mai greu cu cât în 
această perioadă am avut nevoie foarte mare de ajutorul părinților. 

 Părinții, așa cum am menționat mai sus, fiind dintr-o zonă rurală aceștia lucrează în agricultură, iar 
aceasta presupune mult timp. Iar copiii, cel puțin cei din învățământul preșcolar au mare nevoie de ajutorul 
părinților pentru a realiza sarcinile cerute de noi. 

 Un alt dezavantaj a acestei perioade a ,,școlii on-line” a fost faptul că ne-a obligat să facem un lucru 
care nu e benefic pentru copii. Noi ca și cadre didactice, în nenumăratele ședințe pe care le-am făcut cu 
părinții, am tot atras atenția asupra faptului că nu suntem de acord și că nu este benefic pentru copii ca 
aceștia să petreacă mult timp în fața calculatorului/laptop-ului/telefonului. Ce ne-a obligat sistemul în 
această perioadă să facem? Tocmai invers: să ținem copiii o perioadă destul de mare în fața unui astfel de 
dispozitiv fiind nevoiți să urmărească diferite filmulețe cu povești, cântece pe care le-am cerut să le învețe, 
să realizeze chiar ei, ajutați de părinți, filmulețe în care să ne recite poezii, să ne arate diferite mișcări de 
dans sugerate de text. 

 Să mai spunem de faptul că nouă, în învățământul preșcolar, curriculumul ne cere să realizăm 
învățarea prin joc, să fie totul cât mai atractiv și în funcție de nevoile și de particularitățile fiecărui copil în 
parte? Această perioadă a școlii on-line nu a încălcat, oare, ce ne cere nouă acest curriculum? 

 A fost o perioadă care a demoralizat foarte multe suflete, mai ales generațiile din anii terminali care 
aveau nevoie de atâta sprijin din partea profesorilor ce predau materiile care erau trecute în programele de 
examen. Dar sistemul ce a făcut? I-a pus în fața unui zid on-line și în fața unor praguri pe care unii le-au 
trecut alții nu. Cine se face răspunzător de pierderile privind noțiunile din toată această perioadă în care 
copiii au stat acasă? O întrebare ce, cu siguranță, va rămâne fără răspuns. 
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 ȘCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: ȚIMIRAȘ DANIELA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEREȘTI-TAZLĂU 
 
 Cred că această criză a scos la iveală și importanța părinților în procesul de autoinstruire, lucru 

despre care poate se vorbea mai puțin în afara școlii până la această criză. Care ar trebui să fie rolul 
părinților în contextul unor situații de genul dat și pe parcursul perioadei în care elevii urmează programe 
de autoinstruire, inclusiv prin instrumentelor de învățare online? 

 Din informația pe care am obținut-o și noi pe parcursul ultimelor săptămâni și feedback-ul care îl 
avem de la părinți, este clar că părintele până acum i-a dedicat și i-a dat vot de încredere în totalitate școlii 
și profesorului, iar în momentul în care ne-am confruntat cu situația că elevii stau acasă, părinții stau acasă, 
profesorii stau acasă, trebuie cumva ca toată această poveste să fie gestionată foarte bine. În momentul în 
care avem, cum spuneam mai devreme, elevi din clasa I-IV, care abia interacționează pentru prima dată cu 
un computer sau un telefon la nivel de proces de studii, este foarte greu să asiguri focusarea sa în momentul 
când el își vede 30 de colegi, în același timp, în regim live, într-o conferință pe ZOOM. Atunci, părintele 
trebuie să-i fie mereu alături, să-i ofere asistență, să-i explice că el este totuși într-un proces de predare așa 
cum este în clasă, pentru a nu interpreta totul doar ca o joacă și o chestie neserioasă. Povara pe umerii 
părinților este și mai mare în momentul în care avem părinți care nu foarte bine înțeleg aceste instrumente 
sau care au negat până acum și le-au pus în dizgrație. Deci cumva după această criză ar trebui să avem 
programe pe competențe digitale dedicate părinților, astfel ca ei să înteleagă că instrumentele care sunt 
astăzi, telefonul, laptopul și conexiunea la internet, nu sunt doar pentru a accesa anumite programe de 
divertisment, dar sunt în primul rând instrumente de învățare. 

 În primul rând, cred că ar trebui să înțelegem că educația în secolul XXI trebuie să pregătească 
oamenii pentru viață și ca ei să facă față noilor provocări. Noi am vorbit despre incertitudine, iată că acum 
ne-am trezit în această incertitudine pe care o putem numi clar un virus care ne-a blocat pe toți în casă și 
toată lumea încearcă să imporvizeze, iar progresul ăsta tehnologic este nemijlocit legat de educație și cred 
că de data aceasta autoritățile nu vor mai neglija. Sper că autoritățile vor înțelege cât este de important să 
facem această congruență dintre tehnologii și educație, evident fără a face exces. Asta ar însemna ca în 
primul rând, conținutul, curriculum-ul, să fie un pic adaptat, pentru că dacă încercăm să vizionăm elementar 
o lecție la un anumit obiect utilizând strict conținutul care este în manual, el nu este atractiv pentru elev, 
din păcate. Este nevoie de o altă abordare, bazată pe probleme din lumea reală. Deci când vorbim despre 
geografie, atunci să putem da niște exemple reale și să utilizăm Google Earth pentru a arăta clar niște 
procese care se întâmplă astăzi în lume, nu să folosim neapărat hărțile pe hârtie care nu sunt adaptate. 

 Inclusiv părinții, societatea, trebuie să se implice deja în soluționarea anumitor provocări, nu este 
doar rolul ministerului sau al școlii. Faptul că am stat acum acasă și ceea ce am vorbit despre părinți și rolul 
lor, demonstreză că implicarea este necesară pe tot parcursul procesului de studii, iar profesorul trebuie să-
și regândească atât rolul, el nu mai este deja o persoană care vine în față și livrează o anumită informație, 
pentru că elevul o poate găsi de sinestătător pe internet. Rolul său este ca el să devină mentor și să-i ofere 
asistență fiecărui elev în dependeță de aptitudinile care le are, prin dezvoltarea competențelor digitale ale 
sale. În momentul în care avem profesori care nu cunosc anumite instrumente sau au frică de a vorbi în fața 
unei camere, însă aceasta este una dintre cele mai iubite și îndrăgite metode de predare în rândul elevilor, 
demonstrează că am putea să pierdem foarte mulți profesori și încrederea în sistemul educațional dacă nu 
ne mișcăm și nu facem această adaptare la cerințele care se impun și la realitățile pe care le văd inclusiv 
elevii în procesul dat. Până la urmă, tot ce se face este ca să oferim maximă informație și analiză ca un elev 
să poate ieși cu anumite competențe din școală. 
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 EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!:  

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN GERMANIA 

 
 TIMIȘ IOANA 

 
 Sistemul educațional german se distinge semnificativ de alte sisteme de învățământ, dar angajează 

elevii într-o schemă performativă, astfel încât, la absolvire, aceștia să aibă un nivel academic foarte ridicat. 
Diferențe de curriculum există între land-urile germane, datorită funcției de control pe care statele federale 
o au asupra sectorului educațional. 

 Grundschule (corespunde cu școala primar, ă din România) durează 4 ani, însă învățătoarea se 
schimbă în clasa a III-a.De obicei, scrisul de mână se învață în clasa a II-a, iar notarea începe în clasa a III-
a, cea mai mare notă fiind 1 și cea mai mică 6. 

Cum se face învățarea. Accentul se pune pe ușurință 
 Se pune foarte mult accent pe psihicul copilului. Avantajul este că astfel cresc copii cu o încredere 

în sine viguroasă, stăpâni pe sine, nu timorat într-un sistem rigid. Dezavantajul este că încep cu învățarea 
sunetelor și abia apoi a literelor. La început ei scriu cum se aude, nu cum este corect gramatical. Ei 
motivează această tehnică prin ușurința pe care o are copilul la învățare. Părinții au impresia că nu se face 
școală, că se joacă toată ziua. 

Program, pauze, disciplină 
 Programul e de la 8 la 13:30 cu 2 pauze la 10:30 (25 min. de alergat prin curte) și la 12:30 (45 min. 

masa la cantină). 
 În prima pauză copiii își mănâncă pachețelul de acasă – nu au voie dulciuri, pentru sandwich se ia 

pâine integrală, se pun și fructe, iar în pauza mare se mănâncă la cantină (în 2 cicluri, la 12:00 și 12:30). 
Masa e pregătită pe loc de bucătăresele școlii, copilul își alege ce vrea din mai multe feluri de carne și 
legume, se face prin rotație un meniu cât mai variat, vinerea zi de pește, de exemplu. Trebuie să comunici 
de la început ce meniu vrei – vegetarian, musulman, fără gluten/lactoză/alergeni etc. 

 Învățarea se face pe module: mate, germană, engleză, științele naturii, anatomie, muzică, sport, 
religie. 

 În clasele primare se face o incursiune în toate materiile în mod generalist, potrivit vârstei lor. În 
clasele superioare se aprofundează materia învățată la început. 

 Școala în Germania funcționează…nemțește. Nu se acceptă întârzieri. Dacă copilul este bolnav, suni 
la secretariat în dimineață respectivă. A două zi suni iar dacă nu s-a însănătoșit. Nu trebuie scutire medicală, 
scrii doar motivul absenței în caietul copilului. Numai după o absență îndelungată, de peste o săptămână, 
trebuie să aduci de la medic adeverință că e apt de școală. 

 Siguranța în școală: sunt porți, părinții îi așteaptă afară pe copii, iar dacă te plimbi fără programare 
prin școală ești luat la întrebări. 

 În Bayern (Bavaria), copiii pot sta afară în pauze, porțile nu sunt închise. Începând cu clasa 1 copiii 
sunt încurajați să vină pe jos la școală. 

Afterschoool și activități opționale 
 După școală există Betreuung (afterschool), în funcție de cum optează părinții copiilor. Copilul poate 

să stea de marți până joi până la ora 16:00 și se plătește 85 € pe lună. Alți copii stau și până la 9 seara sau 
de la 7 dimineața pentru părinții care încep munca mai devreme. În fiecare zi la Betreuung sunt tot felul de 
proiecte pentru care optezi la început de semestru. Unele cursuri sunt gratuite altele costă între 15-50 € pe 
semestru. Sunt cursuri de lemnărit, curent electric, cursuri de prim ajutor, pictură, fotbal, înot, cursuri de 
teatru, cântat la instrumente, olărit, gimnastică la aparate, reparații biciclete ș.a. 
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Uneori, în Bavaria cel puțin, poate fi foarte dificil să găsești un loc la afterschool. 
Comunicarea cu profesorul 
 Comunicarea cu profesorul are loc prin Postmappe – mapa pentru corespondență a copilului. 

Profesorul face acolo notițe și tu ca părinte ești dator să semnezi și invers, părintele își scrie acolo 
nelămuririle sau problemele și copilul îi da profesorului mapa. De asemenea, intri pe site-ul școlii să-ți faci 
programare pentru întrevedere cu profesorul sau îi poți trimite e-mail. 

Evaluare 
 Sistemul de evaluare este bazat pe calificative **** “perfect!”, *** “foarte bine”, ** “bine” sau * 

“trebuie să mai lucreze, să se concentreze mai bine” sau alt comentariu. 
 Nu există teme pentru acasă. Numai dacă n-a reușit să facă în clasă își ia caietul și termină acasă 

până la semnul Stop! pus de profesor. În rest li se recomandă să citească cărți din biblioteca școlii. După ce 
termină de citit, intră pe un site, răspund la niște întrebări și primesc puncte. Copiii cu cele mai multe puncte 
primesc premii. 

 La sfârșit de an e o zi când se dau diplome cu descrierea dezvoltării copilului în diverse domenii. 
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ȘCOALA DE ACASA – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. IRINA ȚIPLEA 

GRĂDINIȚA CU P.P.NR.12 SIGHETU MARMAȚIEI 
 
Peste tot în lume, sistemul de învățământ actual pare să fie învechit. Așa că este normal să ne gândim 

și la alte opțiuni și să le punem în balanță cu școală tradițională. 
Odată ajuns în clasă, copilul este nevoit să se detașeze de individualitatea să și să devină unul dintre 

elevi. La orice materie se cer aceleași răspunsuri, aceleași idei, uneori, chiar și aceleași haine. 
Școală de acasă (homeschooling) este o altă metodă de predare și învățare. Homeschooling-ul 

reprezintă o alternativă la „bandă rulantă” pe care sunt învățați copiii. Această metodă nu este una utopică, 
așa cum s-ar crede. Hai să privim avantajele și dezavantajele sale. 

Avantaje 
Educația de acasă implică anumite libertăți. Copiii pot alege ce vor să învețe, cât vor, când vor. 

Noțiunile de baza sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârstă anume, ci când se simte pregătit. Familia 
își poate educa copilul conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intră în contradicție 
cu acestea. 

O altă libertate este cea fizică. Atât copiii, cât și părințîi, nu mai sunt constrânși de orarul școlii și pot 
petrece mai mult timp împreună. Astfel, familia poate planifică în orice moment ieșiri educative, poate 
schimbă materia oricând etc. Nu numai că cei mici vor avea parte de o experiență nouă de învățare, dar 
aceste abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea viețîi de familie. 

Și, dacă tot vorbim de libertatea fizică, putem aborda și trezitul de dimineață. Nimănui nu îi place să 
se trezească „cu noaptea-n cap”, cu atât mai puțîn copiilor. Școală de acasă le permite să doarmă relaxat, 
fără frică zilei următoare, fără teamă că, din minut în minut, alarmă de la ceas le va zângăni în cap. 

Homeschooling-ul mai oferă și o libertate emoțională. Prejudecăți, copii agresivi, competitivitate, 
presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întâlnite pe holurile școlii. Stimă de sine a copiilor scade, iar 
învățatul ocupă locul doi, în favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere social. 

Copiii care învață acasă nu mai au această nevoie de a fi incluși, nu le mai este teamă de ridicol și 
gândesc ce vor, nu ce li se impune. 

Dezavantaje 
În ceea ce privește școlarizarea de acasă, de obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, fie 

ele de timp, de bani, de emoțîi. 
Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat să înveți în afară școlii tradiționale. În 

primul rând, trebuie să știi care este programa școlară. Ce anume li se cere copiilor să învețe? Trebuie să îți 
faci loc în programul tău pentru a învață și tu, la rândul tău. 

În al doilea rând, părințîi sunt plecați de dimineață până seară la serviciu, așa că faptul că poți să înveți 
„când vrei” este o chestiune limitată. Iar când un părinte singur decide să își învețe copilul de acasă, lucrurile 
devin cu mult mai complicate. O soluție ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru înseamnă că… 

Vei avea cheltuieli suplimentare. Bun, să zicem că nu apelezi la un meditator și nu eșți singur în 
aventură de homeschooling. Tot va trebui că unul dintre părinți să renunțe la serviciu. Astfel, veniturile 
familiei vor fi substanțial mai mici. Chiar dacă manualele se găsesc în bibliotecile gratuite, cu un singur 
salariu tot va fi mai dificil. 

Apoi, odată ce ai decis să rămâi cu micuțul tău acasă, trebuie să conștientizezi că veți stă împreună 
cam toată ziua. Dacă ți se pare că va fi obositor sau crezi că nu te vei simți bine să stai atâta timp cu cel 
mic, atunci școală de acasă nu e potrivită pentru ține. 
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O altă problema ar fi cea a socializării. Ai putea să mă contrazic – există o mulțime de centre și cluburi 
de activități, unde copiii își pot face prieteni. Corect, însă, la școală, elevii stau mai mult de o ora/două 
împreună. Experiențele prin care trec îi formează că indivizi și îi apropie. 

De asemenea, dacă ai un copil mai timid, nu este o decizie bună să îl rețîi acasă deoarece, în viitor, îi 
va fi greu să se integreze în vreo colectivitate. 

Școală de acasă este un program contestat la noi în țară și poate fi posibil doar în cazurile medicale 
foarte serioase în care copilul nu se poate deplasa. 

Pentru cei care pur și simplu doresc să renunțe la sistemul tradițional, există o „portiță”, în ceea ce 
privește reglementarea educației – „școală-umbrela” din străînătate. 

„Școală-umbrela” este o instituție particulară, care primește înscrieri ale elevilo educați acasă contra 
unei taxe anuale. Copilul înscris la o „școală-umbrela” este considerat de stat că fiind scolarizat legal și 
poate fi oricând reintegrat în învățământul public sau privat, după o testare a cunoștințelor. În plus, acest 
tip de școli eliberează foi matricole și alte documente școlare necesare. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE CU AJUTORUL G SUITE FOR EDUCATION 

 
PROF. TIRPE MARIA-EVA 

LICEUL ORTODOX „EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 
 
Situația mondială actuală, generată de COVID -19, ne - a obligat pe toți să găsim soluții alternative 

pentru a putea continua școala, pentru a parcurge materia și a încheia cu bine acest an școlar. Astfel, școala 
tradițională a devenit o altfel de școală - școala de acasă. La început a fost mai greu, dar perfecționându-ne 
zi de zi, am ajuns să lucrăm cu mare plăcere. E drept că la școala față în față contează foarte mult prezența 
fizică, contactul vizual, intonația vocii, evaluarea continuă, formativă, precum și alte elemente de care nu 
beneficiem la școala de acasă, dar în condițiile date ne-am străduit să facem tot ce s – a putut în privința 
continuării activității școlare.  

Pentru a asigura o educație de calitate, fără frontiere, chiar de la începutul pandemiei în unitatea 
noastră de învățământ s – au făcut toate demersurile pentru a se lucra cu pachetul de instrumente oferit de 
Google pentru educație și anume, G Suite for Education. Profesorii și elevii și-au creat conturi, cu care au 
intrat pe platforma Google Classroom. Profesorii și-au format clasele, cursurile, au urmărit webinarii și au 
învățat din ele. Pe parcursul activității pe platformă, am observat că școala era accesibilă de oriunde: de 
acasă, de la bunici, de la școală, de oriunde exista o conexiune la internet. 

Fluxul de pe Google Classroom a oferit posibilitatea unei comunicări și colaborări eficiente între 
profesori și elevi. Postarea tuturor temelor, materialelor, comentariilor a conturat o imagine de ansamblu 
asupra a tot ceea ce s-a lucrat în clasă. 

Activitatea la curs ne-a dat posibilitatea creării unor planuri de lecții interesante, interactive. Am avut 
posibilitatea de a adăuga diverse materiale: filmulețe de pe YouTube (”Muzeul Satului București”, ”Cinci 
pâini”, ”Circuitul apei în natură”, ”Metoda figurativă”, ”Drepturile copilului”, ”Instrumente muzicale” 
etc.), fișiere din calculatorul meu (Rezolvarea problemelor PDF, Vama Bucovina – Muzeul Oului PPT etc.), 
am putut adăuga diferite link-uri și materiale din Google Drive. De asemenea, am avut oportunitatea de a 
crea documente Google pentru elevi, conținând explicații teoretice, reguli, aplicații, totodată și prezentări 
Google. Formularele Google ne-au fost de mare folos deoarece ne-au oferit o vastă modalitate de a crea 
fișe de lucru, fișe de evaluare cu diferite tipuri de răspunsuri: răspunsuri scurte, paragrafe, răspunsuri 
multiple, casete de selectare, scară liniară, grilă cu mai multe variante, casetă de selectare sub formă de 
grilă. Aplicația permite acordarea punctajului pentru fiecare exercițiu, verificarea și corectarea cu ușurință, 
poate genera situația statistică a evaluării cu note, medii, poate realiza chiar și grafice. 

Google Classroom ne-a oferit posibilitatea de a colecta și stoca temele și portofoliile elevilor. 
Totodată, am avut și posibilitatea de a corecta temele, de a le returna, de a acorda note în mod obiectiv, pe 
baza documentelor trimise de elevi. În cadrul secțiunilor Persoane și Note am putut urmări activitatea și 
evoluția fiecărui elev prin prisma statusului temelor: temele predate, atribuite sau temele lipsă. 

Pe lângă activitatea din Google Classroom, am lucrat zilnic online cu elevii, folosind aplicația Google 
Meet. A intrat la lecțiile noastre și domnul director al liceului și am reușit să realizăm și diferite activități, 
dintre care aș aminti activitatea ”Stil de viață sănătos”, în cadrul căreia i-am avut ca invitați pe voluntarii 
Asociației Caravana cu Medici din Cluj – Napoca (Ștefana Ciortea și dr. George Răzvan Tirpe), care ne-
au învățat și au întărit câteva reguli de igienă, ne-au învățat să ne spălăm corect pe mâini și să purtăm corect 
masca pentru a ne proteja.  

 Lecțiile și activitățile noastre au trecut de frontierele clasei tradiționale, iar elevii au interacționat 
foarte bine. Unii au fost mai curajoși, alții mai timizi, însă cu toții au făcut o altfel de școală, au dobândit o 
experiență aparte care, cu siguranță, le va fi de folos în viitor. 
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 EDUCAȚIE FARA FRONTIERE: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. TIRZIMAN ANGELICA- MONICA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI ”TECUCI 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA 
 
 Întreaga fire a lucrurilor s-a schimbat brusc...ceea ce părea normal și se derula automatic, a devenit 

de râvnit, astfel și școala a devenit ....altfel. Altfel....pentru elevi, pentru profesori, pentru părinți. Dacă 
spuneam că tehnologia este minunea care sprijină demersul educativ, iată ca s-a dovedit ca țara noastră nu 
este încă intr-un echilibru, adică balanța nu poate fi la mijloc: educația nu mai este echitabilă pentru că nu 
toti elevii au acces la ceea ce numim azi școală on-line. La clasă, elevii se au unul pe altul și îl au alături pe 
profesor ca să poată să lămurească problemele, atunci când se blochează. În cazul învățării la distanță, 
rezolvarea problemelor cu ajutorul celorlalți nu mai e la fel de ușoară. De aceea, simplitatea predării e 
esențială – instrucțiunile să fie clare, să fie folosite doar una sau două resurse, să fie folosite formate de 
documente ușor accesibile pentru elevi. Mediu virtual de clasă:tot în ideea simplității, e important ca elevii 
să aibă un punct de reper digital similar unei clase. Aceasta poate fi un sistem oferit de autoritățile locale 
sau platforme precum Google Classrooms sau Google Sites pentru stabilirea propriului site destinat clasei. 
E nevoie de un singur astfel de loc, chiar dacă poate fi tentant să sari de la o aplicație la alta și să folosești 
multe platforme. Învățarea la distanță are nevoie de eficiență, deoarece planificarea ia mai mult timp și 
pretinde o atenție mai mare la detalii. Sunt necesare sarcini mai lungi date elevilor, care dau profesorului 
timp să-și organizeze predarea pe viitor, dar și sarcini care să îi facă pe elevi să se ridice din fața 
calculatoarelor. Sunt bune proiectele pe termen lung, în care elevii au autonomie mai mare și un set clar de 
termene limită intermediare pe care trebuie să le respecte.Școala nu prea mai învață simțul moralității. Nu 
contează ce e bine când poți să te “scoți” cu o minciună. Mihai Eminescu spunea că ”școala va fi școală 
când omul va fi om și statul va fi stat”.Școala ar trebui să învețe să se adapteze la noile situații fără să le 
absoarbă sau să le aprobe. Dacă vedem că la noi nu merge, avem posibilitatea să învățăm de la alții. Dar, e 
posibil să nu se dorească asta.Din păcate școala e ca un mecanism ruginit care nu mai face față schimbărilor 
prezente dar fără de care nu putem sta. E indispensabilă dar trebuie adaptată la cerințe. S-au scandalizat de 
rezultatele slabe ale elevilor și până acum s-a încercat schimbarea programului, a modului de notare, a 
materiilor de studiu, dar toate sunt praf în ochi.Interesul pentru educaţie a fost dintotdeauna o preocupare 
majoră a societăţilor şi a elitelor lor. În perioada modernă, începând cu revoluţia industrial, când accesul la 
şcoală s-a generalizat, învăţământul a devenit o prioritate pentru toate clasele sociale, fie şi doar din 
speranţa, justificată, că individul să se poate ridica deasupra condiţiei date de familia, locul şi circumstanţele 
în care s-a născut.Esenţial ar fi ca toate şcolile să aibă, pe lângă conţinuturi, obiective şi cadre cheie la 
fiecare materie şi, pe lângă activităţile extraşcolare despre care se poate discuta separat, acel “portret” al 
elevului pe care îl menţionam la început. Acesta (inspirat din formatul Bacalaureatului Internaţional dar 
adaptat la ceea ce este nevoie în România) ar trebui să conţină o serie de trăsături de caracter care să fie 
integrate în programe, care să fie prezente în viaţă de zi cu zi a şcolii, care să fie discutate de către cadrele 
didactice la întâlnirile de pregătire profesionale. Astfel elevii ar trebui să devină: 

• Persoane ce gândesc 
• Capabili să comunice 
• Posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate 
• Persoane cu o viziune echilibrată a realităţii care să-i ajute să poate lua decizii logice şi etice 
• Deschişi la minte – cu o toleranţă şi înţelegere a altor culturi 

 

1471



• Oameni ce reuşesc să combine armonios dezvoltarea intelectului cu dezvoltarea fizică şi psihică 
• Capabili să-şi evalueze părţile pozitive, limitele şi experienţele astfel încât să-şi poată urma propria 

dezvoltare 
• Persoane capabile de compasiune, de empatie şi respect pentru situaţiile şi sentimentele altora. 
 Ca profesor care predă o disciplină de bacalaureat sper intr-o formare în adevăratul sens al cuvântului 

în care să învăț eu să mă adaptez la on-line-ul zilelor noastre, la conținuturi clare și nu la povești, chiar dacă 
disciplina se dedă la asa ceva, la conținuturi concrete și adaptabile. 
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ȘCOALA DE ACASA –SOLUȚIE DE CRIZA SAU O SCHIMBARE 

PERMANENTA? 

  

 PROFESOR, TOADER OTILIA-DIRECTOR ADJUNCT  

LA ȘCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GURA VITIOAREI 
 

Perioada întreruperii cursurilor față în față din cauza pandemiei create de virusul Covid-19 este pentru 

toată lumea un moment dificil: cadre didactice, elevi, părinți. Ne-am trezit în fața unei realități care ne testa 

capacitatea noastră de adaptare. Niciunul dintre noi nu era pregătit sufletește pentru predarea online, dar 

putem afirma că ne-am depășit de multe ori limitele, învățând și noi, în cadrul cursurilor de perfecționare 

pentru a dobândi competențe digitale. Lumea se află în schimbare și noi concomitent cu ea. Profesorii sunt 

și ei, ca orice categorie profesională, mai buni sau mai puțin buni. Unii s-au acomodat, alții continuă să se 

lamenteze cât e de dificil să schimbi metodele de lucru. Cert este că toți au depus efort să mențină legătura 

cu elevii: prin whatsApp, messenger, telefon. Probabil că acum părinții și-au dat seama ce rol important are 

profesorul și câtă autoritate are el în fața elevului. Din postura de părinte, și eu am trecut prin această fază.  

Profesorii de matematică și de limba și literatura română din școlile din comuna noastră au absolvit 

cursul ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” din cadrul Proiectului cofinanțat din 

Fondul Social European, făcându-se primii pași în zona dezvoltării și acesului la resurse educaționale –

RED-uri. Am lucrat cu elevii pe platforme de învățare și am interacționat cu ei: Ask, Google meet, Google 

classroom sau Zoom au fost platformele cel mai des utilizate de profesori.  

 Comunicarea cu părinții elevilor clasei a VIII-a nu s-ar putut fi realiza, dacă primăria nu ar fi sărit în 

ajutorul nostru, prin punerea la dispoziție a serviciilor polițiștilor comunitari care s-au deplasat la 64 de 

familii să transmită documente necesare unei bune organizări a elevilor, pe grupe, nu mai mari de 10 elevi, 

așa cum prevede ordinul emis de MEC. Am demonstrat că putem fi parteneri pentru a duce mai departe 

educația copiilor noștri și a asigura o stabilitate a sistemului de învățământ. Tind să cred că totuși școala 

online nu este o soluție căreia să îi dăm legitimitate. Pentru mine, școala înseamnă mai mult decât un noian 

de cunoștințe, ea înseamnă legături sufletești, interactivitate, zâmbet, gălăgie pe holuri, sonerie salvatoare 

și mai cu seamă, SIMȚIRE. 
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ȘCOALA DE ACASA-INVAȚAM SA NE ADAPTAM 

 
PROF. INV. PRIMAR TODORAN MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA CERTEJU DE SUS 
JUD. HUNEDOARA 

 
După cum observați, lucrez cu copiii într-o școală de la țară. Pandemia ne-a luat pe nepregătite pe 

mulți dintre noi. La început am crezut ca vom sta două săptămâni acasă, apoi am văzut că nu ne mai putem 
întoarce la școală decât în toamnă, iar unii spun că nici în toamnă nu va fi sigur că vom începe. 

La început, în primele două –trei săptămâni, am recapitulat cu copiii și am încercat să facem primele 
conexiuni prin intermediul WhatsApp-ului, Messenger-ului și telefonic cu părinții. Am realizat primele 
grupe de studiu de acasă. Le trimiteam temele de studiat cu o zi înainte, ei le rezolvau și mi le trimiteau pe 
Messenger sau WhatsApp, eu le corectam și le trimiteam feed-back, apoi la ora stabilită îi sunam și realizam 
activități directe de învățare. 

A urmat Școala Altfel, care pentru început nu știam cum s-o abordez de la distanță. De obicei la acest 
capitol realizam direct cu elevii cele mai atractive activități: organizam excursii, vizite, petreceri tematice, 
drumeții, găteam, realizam concursuri fel de fel. Acum nu puteam să-mi imaginez ce le pot propune să facă 
ei fiind acasă, neputându-se întâlni unii cu alții și nici eu cu ei. 

Până la urmă am reușit să facem niște lucruri minunate. 
LUNI ROȘU MARȚI 

ORANGE 
MIERCURI 
GALBEN 

JOI 
VERDE 

VINERI 
ALBASTRU 

Sunt scriitor 
Scrieți o carte 
despre o temă 
aleasă de voi. 
Folosiți un caiet, 
dacă nu aveți foi 
disponibile. 
Puteți folosi 
aplicația Story 
Jumper de pe 
Google pentru 
calculator, iar daca 
aveți doar telefon 
Kids Story Builder 
din Magazin play. 
Dacă doriți, 
compuneți o 
poezie! 
Puteți lucra toată 
săptămâna la 
realizarea cărții și 
o prezentați la 
final. 

Sunt artist 
Realizați desene, 
picturi, colaje, 
machete, felicitări, 
decorațiuni, cu 
tematică de 
primăvară sau de 
Paște. 
 

Sunt bucătar 
Realizați un 
preparat (salată, 
desert, sandvici, 
etc.) la alegerea 
voastră. 
Cereți ajutorul 
unui adult. 
Poftă bună! 
Ia un interviu 
membrilor familiei 
tale despre 
alimentele 
preferate de ei. 
Cum se așază 
masa? Ajută la 
pregătirea și 
așezarea mesei. 

Ne jucăm! 
Jucăm jocuri 
alături de membrii 
familiei. 
Inventăm jocuri 
noi! 
 Ne jucăm de-a 
regizorii realizând 
filmulețe despre 
animalul de 
companie, cartea 
preferată, jucăria 
preferată sau altă 
temă aleasă de 
tine. 

Plecăm în 
excursie! 
(Virtuală) 
Ne amintim 
excursia la 
Castelul 
Huniazilor. 
Facem turul virtual 
al castelului. 
Vizionăm un film 
pentru copii 
(atunci am vizionat 
Baby boss) 
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 Copiii trimiteau poze, filmulețe cu toate activitățile lor. 
După ce a trecut Școala Altfel și vacanța de Paște, am început să trecem la lecții de predare de noi 

cunoștințe, deoarece numai așa puteam finaliza materia până în iunie. Menționez că am clasa a IV-a și este 
foarte important pentru ei să parcurgă în întregime programa școlară, deoarece la debutul în clasa a V-a, 
știm cu toții cât de mult se complică materia și cât de greu se face adaptarea fiecărui copil în parte. 

Am început să folosesc ca platformă de învățare Zoom și grupurile de pe WhatsApp, Messenger și 
vorbeam cu copiii față în față, cu două grupe de studiu, câte o oră cu fiecare grupă. Cu o elevă vorbeam 
individual la telefon, deoarece nu avea internet de calitate și nu putea să intre pe apel video, dar reușea să 
vadă temele trimise pe WhatsApp și tot acolo îmi trimitea rezolvările. Norocul meu a fost că am avut clasa 
a IV-a și au reușit să folosească aplicațiile pe care am lucrat. Din păcate nu toți au reușit să-și instaleze 
aplicația Zoom, cum mi-aș fi dorit, dar dacă nu au avut nici măcar telefoane mai performante, ce să spun 
de laptop-uri, doar 5 elevi dețineau așa ceva. Poate unii părinți nu au fost suficient de implicați, datorită 
stării financiare proaste prin care au trecut, dar au păstrat în permanență legătura cu mine și m-au ajutat 
enorm în această perioadă, verificându-i pe copii și punându-i să-și rezolve sarcinile. Fără ei nu aș fi reușit! 

A fost o experiență bună pentru mine, această perioadă, datorită faptului că a trebuit să caut mereu 
resurse de predare, să mă informez în permanență, să fiu la curent cu toate cerințele, să iau legătura cu alți 
colegi din alte școli, să caut materiale video pentru fiecare lecție, să utilizez informatica zilnic, să realizez 
lecții de preadre on-line, să particip la cursuri de pregătire on-line. Dar a fost și o experiență grea, datorită 
lipsei mijloacelor tehnice în ceea ce-i privește pe elevi, slaba conexiune la internet, au îngreunat foarte mult 
munca mea. Am muncit dublu față de când eram la școală cu copiii. 

Pentru viitor cred că ar trebui să se găsească soluții astfel încât fiecare elev să fie dotat cu laptop și să 
aibă conexiune la internet. 
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EDUCATIE FARA FRONTIERE. 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

 PROF. TOMA ALEXANDRINA LILIANA 
 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR GHERLA 

 
 Din 11 martie și până în 12 iunie 2020, datorită pandemiei care a cuprins lumea întreagă, sistemul 

de invăţământ românesc s-a axat pe şcoala online.Au fost săptămâni lungi, de pregatit materiale, lecţii 
pentru elevi, de stat ore întregi, pe laptop, tabletă, în faţa calculatorului sau pe telefon, de studiu individual 
şi muncă on-line pe diferite platforme educaţionale … de stat acasă. 

 Şi iată că am ajuns la vacanţa de vară, la finalul unui an şcolar cu bune şi rele, cu noi provocări atât 
pentru noi, profesorii cât şi pentru elevii noştri. Un timp în care am incercat mereu să excelăm ăn demersul 
nostru educaţional si să găsim răspunsul la câteva intrebări de genul: Am învăţat ceva din această perioadă? 
Care sunt avantajele şi dezavantajele activităţii on-line, ce mi-a plăcut şi ce nu mi-a plăcut din ceea ce s-a 
numit şcoala on-line? 

 Trecerea, oarecum forţată de âmprejurări, la educaţia în sistemul online, are după părerea mea o 
serie de avantaje dar şi dezavantaje, căci ea poate duce atât la creșterea calității educației pentru unii 
dintre noi şi elevii noştri, dar si la diminuarea rezultatului actului educativ pentru alţii, de aceea sperăm 
să avem doar o situație temporară. A apărut totuşi posibilitatea de a porni de aici un sistem alternativ ale 
cărui baze deja au fost puse, în anii precedenți, inclusiv din punct de vedere legislativ.  

 Câteva avantaje teoretice ale sistemului de învățământ online  
 – economie de timp şi bani pentru drumul spre școală căci unii elevi din mediul rural, din comunități 

mici, sunt nevoiţi să parcurgă distanţe lungi până la şcoală, adesea pe jos şi nu se mai face naveta nici măcar 
în interiorul localităților ; 

– se evită condițiile vitrege din unele școli din zone defavorizate precum, săli de clasă neîncălzite, 
wc afară, dotări tehnice neadecvate unui învăţământ de calitate; 

–  se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
–  copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

căci în demersul educativ se pune mai mult accent pe practică şi mai puţin pe teorie ; 
– programul este mai flexibil, copiii sunt mai odihniți. 
–  se evită aglomerația din școli, în special în zonele urbane, unde clasele, majoritatea au un efectiv 

de 30 de elevi sau chiar peste 30 de elevi, precum şi învățarea în schimburi în lipsa claselor suficiente pentru 
numărul mare de elevi din unele şcoli. 

–  teoretic, copiii de la sate pot avea, în general, acces la resurse mai complexe în mediul online 
practic însă unii sunt lipsiţi de acces la internet şi dotăti tehnice informatice; 

– Pe lângă libertatea fizică apare şi libertatea de a alege alege ce vor să invete, cât vor, cand vor, iar 
părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme şi pot fi la 
curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic dacă s-ar utiliza sisteme 
de catalog online); Părinţii pot petrece mai mult timp cu copiii lor şi putem uniformiza modul de predare 
prin programe și alte resurse digitale interactive, avizate de sistemul educațional, se pot utiliza variantele 
de manuale digitale şi nu mai este nevoie de manualele în format fizic adesea degradate, fiind utilizate de 
mai multe generații de copii) Copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult, 
lucrând de acasă au toate caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei. Dezavantaje evidente ale 
învățământului online în România În demersul său pedagogic Academicianul Ioan-Aurel Pop, profesor 
universitar și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, președinte al Academiei Române spunea: 
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„Învățătorul este temelia educației organizate în toate societățile civilizate. Educația nu se poate face prin 
tablete și roboți, pentru că educația are nevoie de suflete puse pe masă în fața elevilor, de ochi care-i privesc 
cu înțelegere, de vorbe bune și de încurajări continue. Sunt total de acord cu spusele Domniei sale, deoarece 
în această perioadă ne-am lovit atât de inadaptarea unor elevi sau profesori la tehnologie, dar și de 
diminuarea socializării căci participarea frecventa la cursuri îi pune pe elevi să interacţioneze cu alte 
persoane de vârsta lor, să urmeze un program regulat, să fie mai bine disciplinaţi şi să îşi îmbunătăţească 
aptitudinile de comunicare unii cu alţii pornind de la premisa că individul este atât o fiinţă naturală, cât şi 
socială, el are nevoie de colectivitate pentru a se dezvolta şi evolua.Învaţarea în clasa îi ajută pe elevi şi pe 
profesori sa se cunoască mai bine. Apoi lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme de genul :deficit 
de dispozitive, dar și conexiuni suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor, iar soluţia la 
această problemă ar putea fi, ca Ministerul Educației împreună cu cei din mediul privat (inclusiv ONG) să 
ajute copiii din medii sociale defavorizate, furnizând dispozitivele de acest gen. Remarcam faptul că se 
pune mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la 
școală.Lipsind supravegherea permanentă de către profesor a elevului apare lipsa concentrării la lecții 
online iar în cazul testării consider că aceasta nu este eficientă, acasă există acces la toate resursele, on-line 
și offline, pentru copiat iar nota nu reflectă întotdeauna realitatea cunoştinţelor deţinute de elev. Acolo unde 
există un singur calculator, laptop, tableta, telefon etc. şi mai mulţi membri ai familiei care sunt elevi accesul 
acestora la tehnica on-line este limitat, iar în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți copii în 
familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace putem spune că ne confruntăm cu spații 
nepotrivite pentru învățat online. La lecțiile live elevii pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul 
pe care îl folosesc şi, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea” Sunt puşi 
adesea în ipostaza să studieze și să descopere singuri, ceea ce pentru mulți elevi este extrem de dificil Putem 
vorbi şi de presiune pe părinți în special în cazul claselor primare si gimnaziale, care trebuie să-și ajute 
copiii și la teme şi la partea de tehnologie, iar majoritatea nu se pricep, mai ales în mediul rural unde apar 
carenţe privind dotările tehnologice. Este îngreunată interacțiunea elev-profesor-parinte, mai ales dacă 
elevul are dificultăți în a înțelege ceva.Deoarece copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială 
afectează relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai 
dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă majoră a vremurilor actuale. Mulți profesori au 
abilități limitate în utilizarea platformelor online, iar „școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont 
propriu, un proces lent și care depinde de fiecare şi unii elevi au lucrat pe platforme educaţionale, alţii fără 
acces la internet au fost nevoiţi să se rupă complet de şcoală. Lista avantajelor şi dezavantajelor privind 
învăţământul on-line, ar putea continua, ea ramâne deschisă iar ân opinia mea fiecare sistem de invăţământ, 
atât cel tradiţional, clasic cât şi cel online are aspectele sale pozitive şi carenţele sale…şi invăţământul 
online nu va putea inlocui niciodata 100% pe cel tradiţional. 
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 ACTIVITATE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC 

 CENTRUL METODIC GĂEŞTI 
 

 SEMESTRUL AL II-LEA 
 TEMA: EXPERIENŢE DE SUCCESS ÎN ÎNVĂŢAREA ONLINE 

 NUMELE CADRULUI DIDACTIC: TOMA CAMELIA VALENTINA 
UNITATEA DE INVAȚAMANT:  

ŞCOALA GIMNAZIALA POROINICA -MATASARU  
CLASA: A III A 

  
 Ce experiență a fost de succes?  
Denumirea experienței 
de succes  

Şcoala de acasă-Aplicaţii utilizate 

Descrierea experienței 
de succes  

 Am creat o legatură rapidă, facilă şi permanentă cu elevii mei pe grupul de 
WhatsApp.Apoi ne- am conectat zilnic, prin intermediul aplicaţiei 
Zoom(uneori folosim ID-ul si parola).Am utilizat frecvent optiunea Share 
screen pentru transmiterea către elevi in timpul lectiilor a unei resurse 
deschise :animaţie din manualul digital(Intuitext) sau de pe youtube, Şcoala 
Intuitext, Twinkl. Temele le-au transmis pe grupul de WhatsApp, elevii 
bucurându-se de fiecare dată când au primit feedback. 

 De ce cred că este o experiență de succes?  
Beneficii pentru elevi  Aplicaţia Zoom facilitează comunicarea, rezolvarea sarcinilor de învăţare. 

Este menţinută o atmosferă optimistă, o rutină zilnică privind activitatea de 
învăţare, ceea ce le dă sentimentul că şcoala continuă, oferindu-le echilibru 
emoţional.Elevii se regăsesc într-o clasa virtuală, simt bucuria de a învăţa 
împreună, de a adresa întrebări i ş idea primi răspunsuri. 

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate  

Feedback-ul oferit elevilor se realizează imediat folosind mediul online. 
Aplicaţiile folosite sunt un beneficiu pentru elevi, învăţarea se realizează prin 
joc, conţinuturile sunt accesibilizate, climatul realizat este unul de tip 
simulativ. Şcoala Intuitext îmi dă posibilitatea să am încă un mod de 
comunicare cu elevii prin link-ul cu resurse. În această perioadă am observat 
că elevii sunt încântaţi de noile aplicaţii şi platforme, devenind mai curioşi, 
atenţi şi lucrează cu plăcere. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.)  
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SCOALA DE ACASA – INVATAMANT ONLINE,  

PROVOCAREA ANULUI 2020 
 

PROFESOR TOMA CARMEN MARIA 
GRADINITA NR.1 OCNITA 

 

 
 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă care 

se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România suntem acum provocați să ne adaptam rapid 
și să transmitem un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 
accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem 
încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze organizarea 
școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate 
în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare 
pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate 
orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început deja să aplice aceste măsuri 
arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de 
demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. 

Totul s –a mutat pe online, activitatile cu copiii, intalnirile cuparintii, s-a organizat deja „cancelaria 
online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau 
Facebook Messenger. Acesta e primul pas pentru a stabili calendarul online și modul cum vomi comunica 
cu prescolarii.Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 
comunicare și colaborare online este Google 

o Educatoarea comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu 
elevii orarul și modul de derulare a orelor. 

o Putem pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care vom organiza 
întâlnirile online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.40: Sesiune de organizare cu toată clasa pe Zoom, 
de la 10 la 10.40 ora de Educarea limbajuui pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

• Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
educatoarea în organizarea activităților și temelor pentru acasă.. Prescolariitrebuie să aibă acces la Internet 
de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

• Toate activitatile se desfasoara cu parintele alaturi, pentru a accesa informatiile primite, pentru a 
printa fisele pe care le postez pe grup sau platforma, penru a-i ajuta cu tehnlogia 
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• În cazurile unde prescolarii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se 
putea conecta, putem comunica și telefonic cu prescolariiși chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte 
important să le arăt că ma preocupă starea fiecăruia și că avem în continuare așteptări și sarcini clare.Pot 
spune ca am avut norocul ca la clasa mea toti prescolarii sa aiba conexiune la internet si echipamentelen 
necesare conectarii, astfel incat, noi nu am intampinat probeme de comunicare. 

 
Cu optimism si incredere, dar mai ales cu responsabilitate fata de regulile impuse in aceasta 

perioada, cu sigurata vom reusi sa trecem peste aceasta perioada dificila din viata noastra. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN DANEMARCA CENTRAT PE VALORI  

 
PROF. TOMA MARIANA 

GRĂDINIȚA P.P. ”FURNICUȚA” ARAD 
 
 Danezii sunt consideraţi săritori, deschişi şi toleranţi faţă de străini şi sunt interesaţi să pună întrebări 

despre cultura şi ţara celuilalt. Cu toate acestea, danezii stau de multe ori departe de conversaţii care implică 
mai multe subiecte cu caracter personal, cu excepţia cazului în care îşi ştiu colegii bine.În Danemarca, un 
accent deosebit este pus pe egalitate şi pe idealul potrivit căruia toată lumea este egală şi trebuie să aibă 
aceleaşi drepturi şi respect, indiferent de originea lor socială sau etnică. Această atmosferă tolerantă face 
mai uşor pentru un străin să se stabilească în ţară, dar toleranţa este aşteptată şi din partea vizitatorilor. 

 Excelenta reputaţie a forţei de muncă daneze poate, într-o mare măsură, să fie atribuită conştientizării 
tradiţionale în Danemarca a importanţei educaţiei. Sistemul de învăţământ general se bucură de prioritate 
şi primeşte fonduri publice substanţiale. În Danemarca, accesul egal la educaţie este principiul fundamental. 
Un accent deosebit este pus pe accesul la educaţie pe tot parcursul vieţii, iar Danemarca este de remarcat 
în special pentru producerea de tehnicieni şi ingineri cu înaltă calificare. 

 Educaţia de bază în Danemarca este formată din nouă ani de şcolarizare obligatorie pentru toată 
lumea. Cei mai mulţi dintre copii merg la şcoli publice. Există, de asemenea, o mare varietate de şcoli 
private disponibile. Astăzi, 83% dintre tineri au finalizat un program de învăţământ secundar. Învăţământul 
superior se realizează de către sectorul universitar, care oferă programe de cercetare universitare şi 
postuniversitare, precum şi un sector paralel pentru licenţă profesională şi programe de diplomă şi mai 
multe programe orientate spre afaceri. Acum, aproximativ 40% din populaţie termină învăţământul 
superior. În plus, un accent deosebit este pus pe furnizarea de educaţie în continuare către o mare parte a 
forţei de muncă educaţi doar la nivel elementar, iar acesta este unul dintre motivele pentru care firmele 
daneze pot menţine competitivitatea la un nivel ridicat. Sistemul de educaţie danez se concentrează pe 
menţinerea unui dialog egal între studenţi şi profesori, dar şi tonul informal este o caracteristică remarcată 
de mulţi străini. Băieţii şi fetele participă la cursuri împreună şi predau atât profesori de sex masculin, cât 
şi de cel feminin. 

 În conformitate cu societatea daneză, mediile de lucru daneze se bazează rareori pe ierarhii şi 
formalităţi între diferite niveluri de management şi, ca atare, toţi lucrătorii, fie că sunt manageri de top sau 
personal administrativ, sunt consideraţi la fel de importanţi. Danezii sunt oameni harnici şi sunt dornici ca 
fiecare minut petrecut la locul de muncă să fie productiv şi utilizat în mod eficient. Prin urmare, este 
important să se ajungă la timp atât la muncă, cât şi la întruniri. Oamenii de afaceri nu trebuie să se aştepte 
să îşi întâlnească omologii lor danezi după ora 16 în timpul săptămânii. În multe companii daneze, şefii 
sunt văzuţi mai mult ca lideri de echipă şi facilitatori de grup, spre deosebire de a fi principalii factori de 
decizie care deleagă sarcini altora. Ca atare, angajaţii sunt deseori încurajaţi să-şi exprime opiniile în mod 
liber la întâlniri, iar opinia fiecăruia este luată în considerare atunci când se iau decizii. Cu toate acestea, 
decizia finală în cele din urmă se află în mâinile liderilor de grup. 

 Întâlnirile de afaceri joacă un rol important în modul danez de a face afaceri, fiind cel mai comun 
mod de a menţine oamenii la curent. Danezilor le place ca lucrurile să fie păstrate simplu şi întâlnirile să 
fie scurte şi bine structurate, cu cât mai puţine acte posibil. Cu toate acestea, o agendă scrisă va fi urmată, 
iar cele mai importante acorduri şi decizii vor fi înregistrate într-un rezumat scris pentru a fi transmise în 
urma reuniunii. Danezii sunt comozi, flexibili şi răbdători în negocieri; ei sunt buni ascultători cunoscuţi 
pentru capacitatea lor de a asigura oferte bune, fără a face duşmănii. 
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 Este evident că aceste valori stau la baza tuturor deciziilor. Implementarea se face de sus în jos, la 
toate nivelurile. Ceea ce este foarte clar este că acest tip de management s-a creat pe o decizie politică. Deşi 
valorile ar trebui să fie independente de buget, în realitate şcolile se confruntă cu tăieri bugetare. Managerii 
de şcoli sunt obligaţi să creadă şi să practice acest sistem de valorii înpropria şcoală. Autonomia şcolii le 
dă posibilitatea să interpreteze şi să discute aceste valori în colectivitatea din care fac parte şi pe care, mai 
apoi să le aplice cu stricteţe în viaţa şcolii. Cuvintele cheie sunt:-autonomie;-participare;-responsabilitate;-
încredere;-stare de bine, fericire. 

 Principalele priorităţi în educaţia copiilor sunt starea de bine, confortul psihic şi armonia. Evaluarile 
deţin un loc secundar în priorităţile invăţământului obligatoriu. 

Totul este conceput astfel încât să fie evitate situaţiile stresante atât pentru pentru elevi, profesori sau 
directorul de şcoală (exemplu: rezultatele evaluărilor nu sunt făcute cunoscute elevilor şi părinţilor ci doar 
profesorilor cu scop de concepere a planurilor de ameliorare pentru elevii cu dificultăţi de învăţare). 
Acceptarea insuccesului şi critica sunt considerate ineficiente, demotivante. Abordarea pozitivă a oricărui 
aspect este considerată strategia eficientă. Totuşi, în liceu, am găsit o apropiere cu sistemul nostru de 
învăţământ deoarece apare noţiunea de evaluare atât a profesorului de către director cât şi a elevilor de către 
profesori. Este singurul tip de şcoală în care se discută despre performanţă. 

Totul se bazează pe încredere. Directorul plecă de la premisa că profesorii sunt deosebit de 
conştiincioşi. Ei lucrează foarte mult in echipă unde îşi stabilesc obiectivele pe care le urmăresc. Nu se 
pune problema că cineva din sistem nu îşi îndeplineşte fişa postului. 

 Dacă apar disfuncţiuni directorul rezolvă punctual problema după care se detaşează de echipe şi 
subiect. Se consideră că directorul nu trebuie să se concentrze pe procesul educativ (pentru asta există 
directori adjuncţi, responsabili de echipe şi compartimente) ci el trebuie să gândească strategia şcolii 
respectiv poziţia şi relaţia ei cu comunitatea. 

Funcţia de director nu este râvnită in sistemul educaţional danez. Danezii evită funcţiile de conducere 
deoarece le consideră o mare responsabilitate şi cronofage iar filosofia lor de viaţă este de a obţine starea 
de fericire. 

Din punct de vedere social Danemarca are puţini imigranţi deoarece condiţiile de acceptare a 
imigranţilor sunt foarte dure. 

În schimb au mulţi copii cu probleme sociale sau cu nevoi speciale cărora li se acordă o atenţie 
deosebită. În şcolile cu asemenea probleme, cum ar fi Houlkaerskolen, există un program pilot in care 
lucrează echipe formate din 1 profesor şi un 1 asistent social pentru fiecare elev. Acestea se ocupă 
îndeaproape de elev inclusiv în timpul liber, conlucrând totodată cu familiile dar şi cu poliţia când este 
necesar. 
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SCOALA DE ACASA SI INVATAMANTUL ON-LINE 

 

PROF. INV. PRESCOLAR REBECA GABRIELA TOMA 
 

Cred ca pentru orice cadru didactic a fost o adevarata provocare parcursul scolar in sistem online. 

Implicarea parintilor in invatarea online a fost de mare pret. Pot spune ca in perioada aceasta am avut 

parintii, alaturi de noi in procesul de educatie, mai mult ca oricand.  

Multe dintre activitatile dedicate copiilor mai ales din nivelul prescolar, au avut rolul de a-i apropia 

pe acestia de parinti, de a-i ajuta sa se cunoasca mai bine si de a interactiona natural si liber, de a-i ajuta sa 

aiba incredere in ei, sa-si dezvolte creativitatea, sa se joace invatand si sa-si dezvolte pasiunile si talentele.  

Eu am inteles ca rolul meu ca profesor, mai ales in perioada aceasta in care atat parintii cat si copiii 

sunt tematori, este acela de a da curaj, de a transforma invatarea intr-un proces placut atat pentru copii cat 

si pentru parinti pentru ca scoala online sa devina prietenoasa tuturor. 

Cred ca invatatmantul online s-a pliat f bine pe profesorii care au fost deschisi la schimbare, care au 

apelat la tot felul de formule inovative, creative pentru a depasi orice blocaj datorat perioadei de pandemie.  

Intr-un interviu luat prof.univ. dr. Constantin Cucos, despre studiul „Care sunt dificultatile invatarii 

online”, aplicat la peste 6000 de cadre didactice atat din zonlele rurale cat si urbane, acesta amintea ca s-au 

oferit multe sugestii ce ar trebui luate in calcul. Dansul sugereaza ca este importanta o reproiectare a 

curriculumului, ca invatamantul online nu poate inlocui pe cel clasic dar ca anumite finalitati, chiar si cand 

se va reveni la normalitate, vor fi preluate. Dintre acestea, mentiona: temele pentru acasa, activitati 

extracurriculare si proiecte care, probabil, se vor permanentiza in online.  

Conform studiului Un procent de 77% dintre elevii cu rezultate bune și foarte bune reușesc să 

parcurgă curriculumul de trunchi comun conform planificărilor preexistente. Mult diferit stau lucrurile 

cu elevii cu rezultate slabe, care, în opinia profesorilor, reușesc doar în proporție de 50% să țină pasul.  

Prof. Dr. Constantin Cucos amintea ca „Profesorii noștri sunt, într-o bună măsură, pregătiți să 

facă față acestei provocări și să compenseze inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale 

disponibile prin creativitate didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, 

vorbim despre un compromis și o încercare de a face tot posibilul într-un context de educație atipic 

și incomod, mai ales pentru clasele mici.” 

Competentele minimale pe care trebuie sa le detina parintii care participa alaturi de profesori la 

procesul instructiv-educativ si in ce masura pot fi evaluate rezultatele elevilor in perioada scolii in online 

sunt 2 probleme cu care se confrunta invatarea in on-line. Aceste neajunsuri le-au identificat si alti profesori 

si le-au expus la cercurile pedagogice in online la care am participat.  
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Personal consider ca o implicare de calitate a parintilor in invatamantul clasic si cu precadere, in cel 

online are o influenta covarsitoare in procesul de invatare mai ales la clasele mici si la prescolari.  

La “Scoala online in dialog cu elevii”, organizata de Teachers and the city am aflat perspectiva unor 

elevi fata de scoala in online. Elevii sufera din cauza lipsei socializarii cu colegii, asa cum o faceau in 

perioada de normalitate. De asemenea, in mediul de acasa este destul de dificil sa se creeze acea situatie de 

invatare pe care elevii o simteau cand intrau pe portile scolii, mediul de invatare cu care erau obisnuiti an 

de an. Totodata si temele pentru acasa necesita mai mult timp, astfel ca timpul liber este f limitat in perioada 

scolii online.  

 Personal am sunat cativa elevi pentru a-i intreba cum este scoala in online fata de scoala clasica, cat 

de bine inteleg lectia predata online si multi dintre scolari mi-au transmis ca intelegeau lectia mai bine cand 

mergeau la scoala decat in conditiile actuale, dar ca sunt multumitori pentru invatamantul online deoarece 

este singura varianta pentru a nu pierde acest an scolar.  

Anul acesta scolar am profesat in invatamantul prescolar dar in ultimii zece ani am fost prof in 

invatamantul primar si, cunoscand cat de stufoase sunt programele scolare, consider ca ar trebui mult aerate 

si adaptate sistemului actual de invatare pentru a deveni mai eficient managementul invatarii.  

Cred ca o astfel de realitate va forta sistemul de invatamant sa se specializeze si sa identifie cai, solutii 

pentru a deveni mai eficient.  
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ACTIVITATE ON-LINE 
 

UNITATEA ȘCOLARA: ȘCOALA GIMNAZIALA ”DORA DALLES” 
COMUNA BUCȘANI 

NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI: TOMA SORINA-ILEANA 
 
Nivelul de învățământ: gimnaziu 
Clasa: a VIII-a, data: 12.05.2020, durata (minute):45 de minute 
Disciplina opțională: Lectura ca abilitate de viață 
Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Prezentarea activității 
1. Instrumentul digital utilizat (platforme etc.) 
Platforma educațională ZOOM, pentru videoconferință: https://zoom.us/ . 
Dispozitive electronice: calculator/laptop/tabletă/telefon cu conexiune la internet;  
Aplicația WhatsApp. 
2. Desfășurarea activității: 
• Introducerea 
LECȚIA: Jurnalul 
Am pornit de la ideea realizării unui jurnal în această perioadă unică pentru toți, perioada pandemiei de 
coronavirus.  
Am precizat ce înseamnă un jurnal.  
JURNAL (< fr. journal, ziar < lat. diurnalis, zilnic) Scriere ce cuprinde notații zilnice sau aproape 
zilnice, ale întîmplărilor și preocupărilor unei persoane, bogat izvor de informații pentru istoricii și criticii 
literari. Datorită caracterului său intim, jurnalul nu este menit publicării, de cele mai multe ori, lumina 
tiparului văzând-o după moartea autorului. Ca specie literară începe să se afirme în perioada 
preromantismului și a romantismului, dezvoltându-se tot mai mult în secolul al XX-lea. În literatura 
noastră, printre cei dintâi care folosesc jurnalul intim este Titu Maiorescu cu ale sale Însemnări zilnice. 
• Activitatea principală (maximum 100 de cuvinte) 
Activitatea se desfășoară mixt (sincron și asincron). 
Se prezintă cartea „Jurnalul unui puști”, de Jeff Kinney, pe care elevii o cunosc și pe 
care au citit-o în anii anteriori.  
 Se explică elevilor ce poate să conțină un jurnal. Activitatea de ținere a unui jurnal 
presupune câteva funcții și maniere de utilizare. În cea mai pură formă, un jurnal 
stochează însemnări despre evenimentele zilnice, sub formă de idei, gânduri, 
impresii. De cele mai multe ori, jurnalul se completează zilnic și poate fi alcătuit 
dintr-o listă de activități, descrieri sau simple notițe cotidiene. Pentru scriitori, notițele zilnice sunt unul 
dintre cele mai importante exerciții pentru ascuțirea creativității. Cei cu înclinații artistice tind să adune 
fotografii, desene sau să-și exprime emoțiile pe hârtie într-o manieră artistică. 
Se propune realizarea de către fiecare elev a unui jurnal în care să-și noteze experiențele, impresiile, 
gândurile, dar și întâmplările și trăirile din această perioadă de izolare.  
 Jurnalul poate fi realizat într-un format clasic, pe hârtie, într-o agendă sau 
în format modern, electronic folosind diverse aplicații: Day One Journal, 
Journey, Momento, Five Minute Journal. 
 Temă: elevii vor trimite câteva însemnări din propriul jurnal pe 
WhatsApp sau vor prezenta la ora de săptămâna viitoare. 
 
 
• Încheierea (maximum 50 de cuvinte) 
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https://zoom.us/
https://www.librariadelfin.ro/autor/jeff-kinney--i2005
https://itunes.apple.com/us/app/day-one-journal/id1044867788?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/journey-diary-journal/id1300202543?utm_source=zapier.com&utm_medium=referral&utm_campaign=zapier
https://itunes.apple.com/us/app/momento-diary-journal/id980592846?mt=8
https://itunes.apple.com/cz/app/five-minute-journal/id1062945251?l=cs&mt=8


Elevii se implică activ, învață cu plăcere, își dezvoltă creativitatea, îmbină activitatea teoretică cu cea 
practic-aplicativă, sunt utilizate platformele și aplicațiile educaționale on line, își dezvoltă competențele 
digitale. 
Rezultatele activității elevilor  
(maximum 3 elemente- fotografii/print screen-uri reprezentative/desene/ scheme etc., fiecare cu o scurtă 
prezentare sau doar un titlu, cu respectarea normelor GDPR – Legea protecției datelor cu caracter 
personal)  
 

 

Surse folosite(link, tutorial, site etc.): 
https://istyle.ro/blog/pastreaza-ti-amintirile-incepe-un-jurnal 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dayoneapp.dayone&hl=en_US 
https://dexonline.ro/definitie/jurnal 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dayoneapp.dayone&hl=en_US
https://dexonline.ro/definitie/jurnal


 
SISTEME ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN GRECIA 

 
CLUBUL COPIILOR MIOVENI 

PROF. TOMESCU ALINA 
 
 Grecia, spațiu încărcat de istorie și de spiritualitate, este un loc râvnit atât de istorici și cercetători, 

cât și de pelerini ortodocși din toată lumea. Antichitatea greacă a fost marcată de personalități precum 
Platon, Aristotel sau Alexandru cel Mare. Ulterior, spațiul elenistic a constituit un mediu important pentru 
dezvoltarea și cristalizarea Bisericii Creștine. În limba greacă au fost scrise Sfintele Evanghelii și tot în 
limba greacă au scris marii Părinți ai Bisericii Răsăritene. 

 Leagănul civilizației europene, cum adesea a fost considerat spațiul elen, a exercitat o influență 
decisivă în Antichitate și în ceea ce privește educația. Sunt bine cunoscute modelele paideice ale atenienilor 
și ale spartanilor, apoi schimbările pe care le suferă în timp învățământul grecesc în perioada romană, 
bizantină și a turcocrației. Sistemul educațional actual își are bazele în perioada formării statului grec 
modern, sub conducerea monarhiei bavareze. Astfel, principalele elemente ale acestui sistem educațional 
sunt împrumutate din Occident, fapt ce a avut diverse consecințe, atât pozitive, cât și negative, pentru un 
spațiu în care s-a constituit, începând cu perioada bizantină, paradigma culturală specifică în Răsăritul 
Europei, de-a lungul Evului Mediu. 

 Astăzi, educația în Grecia este împărțită pe trei niveluri de învățământ: primar, secundar și terțiar. 
Nivelul primar de învățământ cuprinde învățământul preșcolar și școala primară. Învățământul preșcolar 
este asigurat de Nipiagogeia (grădinițe), iar perioada frecventării este de doi ani. Urmează apoi școala 
primară care durează 6 ani (între vârstele 6-12 ani) și care poartă denumirea Dymotiko. Evaluarea în primii 
doi ani este doar descriptiv-orală, în următorii doi ani se realizează cu ajutorul calificativelor A-D (excelent-
rezonabil), iar în ultimii doi ani se face prin note de la 10 la 5. Nivelul secundar de învățământ cuprinde 
învățământul secundar inferior care este obligatoriu și care durează 3 ani (între vârstele 12-15 ani). Acesta 
poartă denumirea de Gymnasio (Gimnaziu). 

 Învățământul secundar superior durează 3 ani (între vârstele 15-18 ani) și nu este obligatoriu. Acesta 
poartă denumirea de Liceu General (Geniko Lykeio) și asigură învățământul secundar general. Totodată, 
există Licee profesionale (Epangelmatika Lykeia) și Școli Profesionale (Epangelmatikes Sholes) care 
asigură învățământul secundar profesional sau vocațional. În categoria învățământului post-secundar ne-
terțiar se încadrează Institutele de Instruire Profesională (IEK). 

 Au existat deseori critici cu privire la caracterul dificil și ,,stufos” al materiei de învățat din școlile 
grecești. Acesta este probabil unul dintre motivele pentru care, în Grecia, meditațiile s-au instituționalizat 
într-un anumit tip de școli numite frontistiria. Elevii sunt meditați în aceste școli particulare la materiile 
principale din curricula școlară sau la alte materii, după preferință. 
Nivelul terțiar de învățământ cuprinde două sectoare, cel universitar și cel tehnologic. Din primul sector fac 
parte Universitățile (Panepistimia), Politehnicile (Politehnia) și Școlile Superioare (de Teologie, Arte, 
Turism, Navigație, Militare, de Ordine Publică etc). Sectorul tehnologic cuprinde Institutele Educaționale 
Tehnologice (TEI) și Școlile Superioare de Educație Pedagogică și Tehnologică (ASPETE). Toate acestea 
poartă denumirea de Instituții de Învățământ Superior (AEI). 

 Studiile de master (Metaptyhiako) durează între 1 și 2 ani, iar cele doctorale (Didaktoriko), între 3 și 
6 ani. Prin aderarea la Sistemul Bologna și la Sistemul european de credite transferabile (ECTS), studiile 
din Grecia sunt recunoscute la nivel european și internațional. Acest lucru facilitează accesul la o ofertă 
largă de programe de studii, dar și o mobilitate aparte a studenților. 
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 Învățământul religios este asigurat atât în ciclul primar, cât și în cel secundar, începând din clasa a 
treia și până în ultimul an de liceu. Elevii au dreptul de scutire de la orele de religie. De-a lungul anilor, au 
existat mai multe modificări legislative cu privire la modalitatea acestei scutiri, dar și la conținutul didactic 
al orei de religie. În condițiile în care 90% din populație împărtășește credința creștin-ortodoxă, iar 
Constituția Greciei o consideră drept ,,religia predominantă” în stat, în luna septembrie 2016 a apărut un 
proiect de lege prin care se propunea anularea caracterului confesional al orei de religie. Noua materie 
școlară urma să prezinte marile religii, într-o perspectivă neutră. Timp de un an, reprezentanți ai Guvernului 
și ai Bisericii Ortodoxe a Greciei au purtat o serie de discuții pe această temă. În cele din urmă, s-a ajuns la 
un consens, în luna iunie 2017. Potrivit acestei înțelegeri, manualele urmau să fie elaborate de o comisie a 
Bisericii Ortodoxe, cu un conținut, așadar, predominant confesional ortodox, însă cu anumite referiri și la 
alte religii. 

 Poate cel mai important avantaj pentru efectuarea unui stagiu de studii în Grecia este însușirea limbii 
grecești. Limba neogreacă constituie o punte ce înlesnește foarte mult accesul spre greaca veche. Mai mult 
decât atât, în spațiul eclesial grecesc, omul contemporan are acces la această limbă veche prin intermediul 
slujbelor bisericești. Respectarea tradiției facilitează acest salt în timp către rădăcinile culturale și teologice 
ale Europei. 

 Și la început de secol XXI, Grecia rămâne un reper important în spațiul educațional european. 
Studenții străini vor găsi mereu în Grecia un loc plin de ospitalitate, un loc în care educația se împletește 
cu credința și, astfel, un loc în care orice creștin și european se poate regăsi pe sine. 
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ACTIVITATE ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR TOMESCU IOANA 
 
CHEILE 
 după Tudor Arghezi 
Comunicare în limba română, clasa a II-a 
Resurse umane: elevii, părinții, cadrul didactic 
Resurse materiale: hârtie colorată, coli A4, telefoane, chei (din diferite materiale) 
Link-uri folosite: 
• https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IIa/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP 
• https://wordwall.net/resource/1973957/cheile-dup%C4%83-tudor-arghezi 
ETAPELE ACTIVITĂȚII ONLINE 
Introducerea în activitate 
• După salutul de dimineață și aflarea noutăților le propun elevilor să anchetăm un caz misterios 

distribuindu-le diferite indicii pe parcursul activității. Fiecare indiciu dezvăluit fiind recompensat cu o 
literă, astfel încât la sfârșitul lecției elevii-detectivi să descopere un mesaj. 

• Distribui elevilor primul indiciu, care reprezintă o fotografie ce conține cheile pe care le folosesc 
la școală. Elevii recunosc cheile și primesc prima recompensă – litera "F". 

• Trecem la următorul indiciu, care constă într-o ghicitoare: "Se-nvârtește-n jur mătușa/ Și păzește 
bine ușa!" – (cheia). Elevii transmit răspunsul ghicitorii prin mesaj vocal și primesc recompensă litera "E". 

 Anunțarea titlului lecției 
• Întrucât v-ați descurcat foarte bine, dragi copii și ați deslușit cele două indicii vă anunț că astăzi 

vom studia textul "Cheile", după Tudor Arghezi. 
 Desfășurarea activității 
• Le propun elevilor să deschidă manualul la pagina 108 sau să acceseze link-ul: 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IIa/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=10
8, descoperind astfel indiciul cu numărul 3 și recompensa-litera "L". 

• Îi solicit să citească în gând textul, după care prin mesaj vocal le citesc model textul. După citirea 
model a textului fiecare elev citește și transmite prin mesaj vocal câte un fragment din text, descoperind 
astfel că textul studiat are patru fragmente și primind recompensa cu numărul 4 –litera "I". 

• Descoperim cuvintele noi și le explicăm prin mesaje vocale cu ajutorul vocabularului din manual.  
• Solicit elevii să noteze data și titlul în caiete, după care notăm cuvintele noi și formulăm enunțuri 

cu acestea obținând recompensa cu numărul 5 – litera "C". 
• Următoarea sarcină este ca fiecare lev să-și aleagă o cheie din hârtie, numerotată de la 1 la 6 și să 

transmită numărul ales. Fiecărui număr notat pe cheie îi corespunde o întrebare. Trimit întrebarea 
corespunzătoare prin mesaj vocal și elevii trimit răspunsurile cu permisiunea de a se ajuta acolo unde este 
cazul, primind astfel recompensă litera "I". 

• Le transmit elevilor câteva cuvinte din text cu cerința de a preciza numărul de silabe al fiecărui 
cuvânt și recompensându-i cu litera "T". 

Asigurarea retenției și a transferului 
• Postez o fotografie ce conține ideile principale ale textului lipite pe coli de diferite culori și solicit 

elevii să ordoneze ideile în ordinea desfășurării întâmplărilor și să le transmită folosind codul culorilor, 
pentru a face o conexiune cu disciplina Arte vizuale și abilități practice, fiind recompensați cu litera "Ă". 
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• Pentru a ne relaxa puțin elevii pregătesc o coală de hârtie A4 și din figurile geometrice studiate la 
ora de Matematică și explorarea mediului desenează dulapul pe care Mițu și Baruțu l-au răsturnat, cu cerința 
de a-l colora folosind codul culorilor de la sarcina anterioară, fiind recompensați astfel cu litera "R". 

 Asigurarea feed-back-ului 
•  Elevii au la dispoziție 2 minute în care să găsească în casă o cheie și să ne-o prezinte, primind 

recompensă litera "I". 
 Încheierea activității 
• În urma anchetei elevii – detectivi scot la iveală complotul pus la cale de Mițu și Baruțu 

descoperind cuvântul "FELICITĂRI!" 
• Tema pentru următoarea oră de Comunicare în limba română constă în accesarea link-

ului:https://wordwall.net/resource/1973957/cheile-dup%C4%83-tudor-arghezi, unde au de răspuns la un 
set de întrebări pe baza textului studiat contracronometru. 

 

 
 

"Trebuie să crezi în tine. Aceasta este cheia succesului." Charlie Chaplin 
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 COLABORAREA DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE, O IMPORTANȚȂ A 

EDUCAȚIEI ȊN ŞCOALA DE ACASĂ 
 

 PROFESOR: TOMESCU RAMONA-MARIETA 
 GRADINITA NR. 1 CU P.P. ORSOVA 

 
 Dragi copii, colegi, părinți, bunici! Această ȘCOALĂ de ACASĂ poate fi o poveste... O poveste 

despre credință, despre oameni buni și generoși, despre iubire, despre suflet... Vă invităm să creați împreună 
cu copiii dumneavoastră experiențe cu valoare de amintire!  

 Fie că împărtășiți bucuria naturii, a gătitului, fie că vă jucați sau dezbateți probleme actuale, vă 
propunem să vă investiți în acest TIMP- SPAȚIU, să vă bucurați ÎMPREUNĂ, păstrându-vă frumusețea, 
entuziasmul, puterea, credința și iubirea, căci...Totul va fi bine! 

 Şcoala contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă. 
Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 
deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni 
să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc.  

 Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate a 
opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziţii, de naturi diferite. Educaţia 
este solicitată să răspundă provocărilor unei lumi a societăţilor şi indivizilor în derută, o lume în care s-au 
pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, iar sistemele etice se află în criză.  

 Şcoala este chemată să contribuie la redefinirea unor noi sisteme de valori, la reconstrucţia spirituală 
a omului. 

 Dar şcoala trebuie să fie sprijinită permanent de familie pentru a-şi putea atinge obiectivele, deoarece 
copilul pleacă din familie şi, după cele şase ore petrecute la şcoală, se întoarce în famile, care trebuie 
săiasigure un climat favorabil astfel încât elevul să se pregătească în mod constant pentru a face faţă mai 
târziu cerinţelor societăţii. În familie, copilul învaţă să se aprecieze pe sine şi pe ceilalţi, depinde de un 
anumit mod de viaţă, vine în contact cu valorile şi normele societăţii. 

 Societatea contemporană are nevoie de tineri bine pregătiţi, competitivi pe piaţa muncii, dispunând 
de abilităţi multiple.  

 Elevul are uneori o atitudine ostilă faţă de şcoală, nu este suficient de motivat pentru a se integra 
cerinţelor ei.  

 La originea acestei abordări este fie educaţia necorespunzătoare din familie, fie greşelile pedagogice 
ale profesorului.  

 Rezolvarea educativă poate fi eficientă şi pozitivă în aceste situaţii numai dacă se bazează pe tratarea 
individuală a elevilor, ţinând cont de trăsăturile personalităţii elevului, de relaţia dintre el, educator şi 
părinţi, de atitudinea lui faţă de procedeul educativ folosit.  

 Pregătirea elevilor pentru învăţare continuă, atât la școală, cât şi în familie, şi extinderea 
autoeducaţiei la întreagă viaţă în cadrul societăţii constituie argumente puternice pentru deschiderea şcolii 
faţă de experienţele trăite de elevi în afara şcolii şi pentru articularea celor trei tipuri de educaţie: formală, 
informală şi nonformală.  

 Prin urmare, modul de dezvoltare al societăţii depinde de felul în care individul a fost pregătit de 
şcoală şi de familie. Şcoala este sinonimă cu educaţia şi vine în continuarea celor şapte ani petrecuţi în 
familie. Familia, celula de bază a societăţii, reprezintă de fapt o mini-societate, iar copilul învăţat să respecte 
reguli şi să se comporte responsabil în familie şi la şcoală se va integra perfect societăţii când va ajunge la 
maturitate.  
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 Un studiu realizat in ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoala –familie-comunitate enumera 
patru motive pentru care şcoala si familia se străduiesc sa stabilească legături între ele: - părinţii sunt juridic 
responsabili de educaţia copiilor lor - învatamântul nu este decât o parte din educaţia copilului; o buna parte 
a educaţiei se petrece în afara scolii; - cercetările pun în evidenta influenta atitudinii parentale asupra 
rezultatelor şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor învatarii, precum si faptul ca unele 
comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorita dialogului cu şcoala; - grupurile sociale implicate în 
instituţia şcolara (în special părinţii si profesorii) au dreptul sa influenţeze gestiunea şcolara. 

 Vizitele educatoarei la domiciliul copiilor au o importanta deosebita in ceea ce priveste colaborarea 
familie-gradinita. Educatoarea observa mediul in care copilul traieste, se joaca, ce posibilitati materiale au 
parintii, vine cu unele sfaturi, completari.  

 Desfasurand in acest mod activitatea instructiv-educativa din gradinita, cu participarea efectiva a 
familiei ii dam acesteia posibilitatea sa vada in gradinita nu doar o supraveghere a copilului in timpul 
absentei acestuia din familie, ci si desfasurarea unui proces instructiv- creativ, bine organizat. 
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EDUCAȚIA FARA FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
 ÎNVAȚATOARE: ANCA TOPÎRCEAN  

 
 Școala de acasă reprezintă pentru fiecare dintre noi o mare provocare. Spun asta pentru că niciodată 

nu mi-aș fi imaginat că va trebui să fac acest lucru și probabil mulți dintre colegii noștri dascăli au acest 
sentiment. Este o provocare pentru că situația ne obligă să facem ceva ce nu am învățat până acum, și totuși 
căutăm soluții fel de fel pentru a putea reuși.  

 În primul rând aș vrea să mă prezint. Mă numesc TOPÎRCEAN ANCA și sunt învățătatoare titulară 
la Școala Gimnazială Roșia / Structura Daia, Județul Sibiu. 

 Încă din prima lună de școală online m-am întâlnit cu elevii mei pe google meet si alaturi de ei am 
petrecut deja 3 luni de zile, câte o oră pe zi. După fiecare întâlnire urma munca individuală a elevilor si 
apoi corectarea temelor de către mine. După ce corectam temele, le expediam corectate, elevul având 
obligația să le corecteze în caietul lui.  

 Marea mea nemulțumire a fost și este in continuare discrepanța care se face între elevii din mediul 
rural fața de cei din mediul urban. Majoritatea elevilor din mediul urban au acces la tehnologie. Majoritatea 
elevilor din mediul rural nu au acces la tehnologie, si chiar si unii dintre cei care au acces comun la un 
device nu vor să intre, având părinți semianalfabeți, nu au nici un interes să intre si nici o motivație. Este o 
mare nemulțumire din partea unui cadru didactic să vezi in fața ta doar o jumatate de clasă si să te gândești 
la cât de multe lucruri pierd ceilalți, la faptul ca niciodată nu vor mai putea recupera integral materia.  

 Să începem prin a prezenta metodele mele de lucru cu elevii din clasa I. Pentru început a fost nevoie 
de instruire prealabilă a parinților. A trebuit să găsesc diferite variante, WHATSAPP sau MESSINGER, in 
functie de aplicatia folosită de fiecare dintre ei. Avand o parte dintre părinți analfabeți si semianalfabeți, si 
nu spun acest lucru ca să jignesc pe cineva ci ca să arăt realitatea din teren cu care ne confruntam noi, 
cadrele didactice din mediul rural. A fost foarte dificil să le explic cum să descarce aplicația, ei cerând 
ajutor vecinilor sau rudelor din apropiere. După o săptămână de instruire, i-am invațat pe parinți cum să 
intre in aplicație, cum să deschidă, să închidă microfonul, camera, etc. I-am instruit pe parinti deoarece 
elevii sunt în clasa I si nu reușeau nici atât cât au reușit parinții lor. În tot acest timp, le-am trimis exerciții 
pe whattapp si pe messinger si ei le rezolvau, le fotografiau si mi le trimiteau corectate. Am reușit apoi să 
intrăm online fără mari probleme, si zic mari probleme pentru ca au existat destule probleme de conectare.  

 Odată conectati, elevii au avut nevoie de niște reguli deoarece părea că totul se desfașoara haotic. 
Unii vorbeau, alții râdeau. Unii vorbeau cu cei din familie, alții vorbeau cu mine, alții intre ei. Totul trebuia 
bine pus la punct. Am tot repetat regulile grupului online, și într-un final toți au reușit să se adapteze 
regulilor. Îsi închid acum microfoanele si le deschid doar când au ceva de spus. Așadar în fiecare zi la ora 
10 cei 8 elevi sunt prezenți online aproape zilnic pe google meet. Am și cazuri în care elevii trec prin 
adevărate traume emoționale în timpul orelor de curs. Exemplu: 

-În timpul orei online sunt nevoiți să iasă afară deoarece nu au semnal în casa și se urcă pe un deal 
din spatele grădinii, ei dorindu-și foarte mult să fie prezenți la aceste cursuri. În timp ce bate vântul foile îi 
zboară în toate direcțile, îi vâjâie în microfon si nu ne aude iar dacă plouă trebuie să fugă în casă, etc. Dar 
este un copil sârguincios si nu a trecut o zi in care sa nu-și facă temele.  

-Există un alt tip de familie care are posibilitate să intre, dar nu o face pentru ca mama ei consideră 
ca o învata singură ceea ce trebuie să facem la școală. Adevărul este că daca nu există nici o lege care să ii 
oblige să participe, fiecare face cum crede. 
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-Un alt caz al unui copil care nu intră deoarece locuiește alături de mama lui la o stână din apropiere 
si nu au internet. Au doar telefon prin care se mai poate comunica cu mama băiatului, nefiind vorba de 
predare a literelor, sau de adunări si scăderi. 

 Lista ar putea continua. Nu am avut inițial intenția de a veni cu exemple negative, crezând ca 
majoritatea dintre participanți vor veni cu aspecte pozitive, dar cred ca cineva important din cadrul 
conducerii ministerului ar trebui să citescă aceste aspecte si sa sa-i ajute într-un oarecare fel, pentru ca toți 
au dreptul la educație, în egală măsură, însă în această situație nu se poate vorbi nicidecum de acest lucru. 
Nici in cadrul grupului meu de elevi. 

 Am fost foarte mulțumită de materialele utile pe care le-am folosit de pe situl INTUITEXT. Având 
clasa I, m-am ajutat foarte mult de filmulețele puse la dispoziție dar am folosit foarte mult si materiale de 
pe didactic.ro. 

 Ma bucur ca s-a încheiat această perioadă dificilă pentru noi toți și în același timp mă rog Lui 
Dumnezeu să nu mai trecem prin perioade asemanatoare. 
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 ÎNVĂTĂM DE ACASĂ 

 
 PROF. TRAȘCĂ DANIELA 

 G.P.N. BOTENI, ARGEȘ  
 
 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ,,față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare a redevenit în atenția noastrӑ 
sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ,,îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.  

 Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim 
misiunea noastră în contextul în care școala ,,Fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de circumstanțe (pandemia 
Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub forma unui 
plan de învățare la distanță 

 Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri o 
experimentează cu succes. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea 
la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să 
îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online.  

Tehnologia asigură o comunicare elegantă, dar…poate substitui acea comunicare față în față? 
Exemple de activităti realizate acasă: 
Conturul obiectelor 
Obiective: 
Să potrivească obiectele cu conturul lor; 
Să exerseze orientarea in spatiu; 
Să se concentreze;  
Desfășurare: Pe o coală de hârtie de orice dimensiune desenați conturul obiectelor alese. Explicați-le 

copiilor că pe hârtie sunt desenate formele unor obiecte (le puneți obiectele la dispoziție) și că urmează să 
potriviți obiectele la locul lor: Unde crezi că se potrivește acel obiect? Poți încerca să îl pui în formă să vezi 
dacă se potrivește.  

Materiale necesare: hârtie, creioane/ carioci, obiecte open end (pietre, bucăți de lemn, bețe, orice 
obiecte al căror contur definește bine obiectul respectiv). 

Ce obiect lipsește? 
Obiective: 
Antrenarea funcțiilor executive (memoria de lucru, atenția). 
Desfășurare: Obiectele pot sĂ fie alese împreună cu copiii sau sugerate, acestea se vor prezenta 

(denumire, funcția/ scopul obiectului etc.) și apoi se vor explica regulile acestui joc. După ce au observat 
atent obiectele, copilul poate închide ochii sau se poate întoarce cu spatele, astfel încat adultul să poată să 
sustragă unul dintre obiecte; copilul revine și observă ce lipsește. Îi puteți încuraja să le denumească pe 
toate și le puteți da indicii legate de culoare, mărime, funcție. Recomandăm și schimbul de roluri.  

Materiale necesare: 4 obiecte din diferite arii (puteți adăuga sau scădea numărul obiectelor în funcție 
de reacția copilului - dacă ghicește de fiecare dată puteți adăuga, dacă nu reușește să identifice obiectul care 
lipsește puteți folosi doar 3 obiecte)  
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ȘCOALA ALTFEL … DESFĂȘURATĂ …..”ALTFEL” 

 
PROF. GABRIELA ADRIANA TRICĂ 

COLEGIUL ECONOMIC ”F. S. NITTI”, TIMIȘOARA  
 
 Când s-a introdus pentru prima dată acest program, a fost o încercare pentru toți participanții la actul 

educațional. Cadre didactice implicate, cu timpul ne-am perfecționat ! 2020 ne- a pus în fața unor mari 
încercări: predarea on-line, Școala Altfel – on- line. Am planificat desfășurarea activităților, asfel încât toți 
elevii să participe la activități, să poată să realizeze materiale, pentru a-i putea verifica că au participat la 
toate orele. Totul s-a desfășurat pe Classroom. Nu se știe ce va fi la anul, așa că un exemplu de bună 
practică, sper că le este de folos tuturor ! 

Acestea au fost indicațiile pe care le-am trimis tuturor: 
1. Realizați în Power Point prezentarea unei cărți preferate. Materialul realizat îl încărcați pe 

Classroom ! 
 
2. Deschideți următorul site https://www.bazelecontabilitatii.ro/. În partea stângă accesați Cele patru 

lecții video și vizionați prima lecție- video . 
 
3. Urmați trainingul de pe site-ul: https://www.baniiq.ro/. La început veți avea de completat un test, 

după care vă înscrieți la training. La sfârțitul acestuia veți primi o diploma ! Diploma o încărcați pe 
Classroom ! 

 
4. Parcurgeți materialul atașat Economia și succesul. Completați temele celor 10 activități.  
 
5. Învățați câte un dans în fiecare zi, accesând link-urile de mai jos 
Ziua 1 - https://www.facebook.com/dorinstoican/videos/3342468512464002/ - Alunelul 
Ziua 2 - https://www.facebook.com/dorinstoican/videos/3370876032956583/ - ciuleandra 
Ziua 3- https://www.facebook.com/dorinstoican/videos/3373217526055767/ - Sirtaki 
Ziua 4 - https://www.facebook.com/dorinstoican/videos/3432084040169115/ - Hora greceasca 
Ziua 5 - https://www.facebook.com/dorinstoican/videos/3439455582765294/ - Dans modern 
 
6. Parcurgeți materialele atașate: Sport și alimentația sănătoasă, Bolile cronice netransmisibile ! 

Realizați în Power Point o prezentare cu titlul Sănătatea din farfurie, în care să utilizați și informații din 
material. Prezentarea o postați pe classroom ! 

 
7. Vizionați filmul: Wild Romania ! 
a) https://www.youtube.com/watch?v=QM9X-_-dQ98 
b) https://www.youtube.com/watch?v=5jQwCF-zA0Q 
c) n https://www.youtube.com/watch?v=6yRny5R0j6c 
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 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 
EDUCATOARE: TRIF FLAVIA-LUISA 

GRĂDINIȚA P.P. „FURNICUȚA”, ARAD 
 
SISTEMUL ȘI FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN NORVEGIA 
 Studii recente cu privire la sistemul de învăţământ au arătat faptul că elevii din Norvegia sunt 

apreciaţi ca fiind cei mai fericiţi în timpul activităţilor şcolare. Ca urmare este firesc să ne întrebăm ce face 
această diferenţă de percepţie la nivel norvegian faţă de alte state europene. Răspunsurile pe care le putem 
identifica prin analiza fundamentelor sistemului educaţional din acest stat ne pot servi ca bază de înţelegere 
de ce se întâmplă aşa. În acest sens, punctele de pornire au în vedere chiar structura statului norvegian 
precum şi cea a sistemului lor educațional. 

 Dar ce oferă sistemul educaţional norvegian de este diferit de celelalte sisteme europene? La nivelul 
acestui stat este stabilit drept obiectiv principal ca sistemul norvegian de învăţământ să fie unul dintre cele 
mai bune din lume, atât în ceea ce privește nivelul academic, cât și ratele de participare și de finalizare a 
studiilor, asigurând totodată fericirea elevilor săi. Astfel, calitatea educației este esențială pentru principiile 
dezvoltate în societatea norvegiană. Educația pentru toți este o premisă de bază a politicii educaționale din 
Norvegia2. Din acest considerent, copiii și tinerii trebuie să aibă un drept egal la educație, indiferent de 
locul în care trăiesc, genul, mediul social și cultural sau orice alte nevoi speciale. Tocmai de aceea, încă din 
anul 1990, educația a devenit o prioritate în dezbaterile politice din Norvegia- deoarecese consideră, la nivel 
național, că educația este- cheia pentru dezvoltarea economică, socială și culturală. În plus, în secolul XXI 
este esențială pentru o mai bună coeziune, solidaritate și integrare internațională, într-o lume a tensiunilor 
religioase, sociale și politice. 

Principiile care stau la baza politicilor educaționale din Norvegia sunt:  
• un nivel general ridicat al educației pentru întreaga populație; 
 • oportunități egale pentru toți cetățenii in ceea ce privește accesul la educație; 
 • descentralizarea administrației educaționale;  
• îndeplinirea cerințelor de calificare de pe piața forței de muncă;  
• învățarea pe tot parcursul vieții; 
 • în sistem educațional cuprinzător, cu o tranziție ușoară între niveluri. 
În Norvegia, învățământul este obligatoriu și gratuit pentru toți copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 

ani. Sistemul preuniversitar norvegian este divizat în patru părți: 
 -gradinița( are caracter voluntar);  
-școala elementară(Barneskole, clasele 1-7, caracter obligatoriu); 
 -școala secundară inferioară( Ungdomsskole, clasele 8-10, caracter obligatoriu); 
 -școala secundară superioară( Videregående skole). 
 Gradinițele norvegiene sunt bazate pe o abordare holistică a îngrijirii și învățării, dar și pe respect 

pentru valoarea copilăriei în sine. Astfel, copiii sunt familiarizați cu noțiunile de numere, spații, forme, 
natură, corpul uman, religie, limbă și comunicare. Toate acestea sunt susținute de activități în aer liber, 
joacă. Totodată, îmbunătățirea abilităților lingvistice pentru toți copiii este un obiectiv esențial în grădinițe, 
în special pentru îmbunătățirea cunoașterii limbii norvegiene pentru copiii cu părinți de limbă minoritară 
(imigranți). Intervenția timpurie este unul dintre principalele eforturi ale guvernelor pentru a atinge 
obiectivul egalității șanselor de învățare și de egalizare a diferențele sociale, guvernul acordând 
municipalităților subventii special pentru îmbunătățirea abilităților lingvistice și integrarea copiilor 
minorităților. Orele petrecute pentru realizare diferitelor activități variază în funcție de nevoile locale și de 
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timpul de participare al copiilor. Astfel, cooperarea între școlile locale este obișnuită, de exemplu prin 
utilizarea de piscine și săli de sport. Grădinițele folosesc, de asemenea, teatre, cinematografe, muzee, 
parcuri și alte facilități locale pentru a permite copiilor să se să se familiarizeze cu localnicii și mediu 
înconjurator. Grădinițele decid ele însele organizarea timpului în colaborare cu o comisie mixtă și părinții, 
dar și dacă unitățile vor fi închise sau nu în perioada vacanțelor. 

 În Norvegia, copiii de grădiniță petrec afară cea mai mare parte a timpului, indiferent de condițiile 
meteo. La înscrierea la grădiniță părintele primește o listă cu cele necesare pentru copil. Astfel, copilul are 
nevoie de haine pentru ploaie, un combinezon de bună calitate, căci copilul se așează în băltoacă, se 
bălăcește, chiar gustă apa de acolo și nimeni nu face panică. Sac de dormit până la 3 ani – copiii își fac 
somnul de la amiază afară. Hainele de iarnă la fel reprezintă un combinezon călduros și rezistent la 
umezeală, și câteva rânduri de haine pe dedesubt. În Norvegia sunt și grădinițe „friluftsbarnehage”, aici 
copiii petrec tot timpul afară, și apropo, se bucură de popularitate în rândul părinților. 
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SCOALA ONLINE 

 

 TRIF LUCIAN 
 

 Scoala online este un subiect controversat in intreaga lume, daca ea este insa la fel de benefica stiu 

doar elevii, cei care au participat la orele desfasurate online pe diferite platforme si profesorii, parerile sunt 

totusi impartite. 

 Din pacate, in situatiile de criza, grupurile vulnerabile devin si mai vulnerabile, iar inechitatile cresc. 

Acum observam cu totii cum realitatea care pana mai ieri era ignorata sau minimalizata iese la suprafata, 

cum copiii care nu au acces la o masa sanatoasa, apa calda, electricitate sau drumuri asfaltate, de multe ori, 

nu au acces nici la oportunitati educationale de calitate. 

 Asta si pentru ca educatia inseamna inclusiv investitii materiale din partea parintilor, inseamna 

profesori bine pregatiti care sa mearga in scoli unde parintii nu vad castigul adus de educatie si nu stiu cum 

sa sprijine progresul copiilor, sali de clasa unde dotarile sunt minime etc. 

 Pentru acesti copii, inainte de a ne gandi cum continua educatia pentru ei, e necesar sa ne gandim cu 

ce traiesc ei acum cand parintii nu mai pot merge sa munceasca ca zilieri, sau sa mearga la padure, in 

constructii sau munca necalificata in fabrici ca urmare a restrictiilor de circulatie sau a disponibilizarilor. 

 Pentru momentul in care vom reveni la scoala, o varianta de lucru pentru acesti copii care in aceasta 

perioada nu au avut acces la servicii educationale poate fi implementarea unui program de recuperare dupa 

ore, timp de o luna sau doua, in care educatorii sa recupereze continutul educational si sa dezvolte 

competente copiilor, astfel incat diferentele intre acestia si cei care s-au bucurat de lectii online sa fie reduse.  

 De asemenea, copiilor le este dor sa se intoarca la scoala si simt lipsa colegilor, a interactiunii sociale. 

Oricum urmeaza sa arate scoala viitorului, trebuie sa se tina cont de nevoia umana elementara a dialogului. 

In concluzie, e important să le oferim asistență în perioada în care își fac temele, să-i ajutăm să 

redacteze lucrările, să învețe să folosească platforma întrebuințată de dascăli. Procesul de comunicare și 

adaptare la noile mesaje este unul de durată, nu trebuie să intrăm în panică dacă au nevoie de o perioadă de 

adaptare, mai lungă sau mai scurtă. Părinții sesizează faptul că, deși are mai puțină activitate decât înainte, 

copilul pare mai obosit. La fel ca toți ceilalți copii, el resimte și manifestă acut tot ce se întâmplă la nivel 

subtil în întreaga familie, în mediul educațional și chiar în întreaga societate. 
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ACTIVITATE INTERACTIVĂ CU PĂRINȚII 

CLUBUL POVEȘTILOR 
 

PROF. TRIU ADRIANA 
GRADINIȚA CU P.P.NR.2 BARLAD, VASLUI 

 
Grup țintă: - colectivul de părinți al grupei mari A 
- prescolarii grupei 
Scopul activității: 
- Antrenarea părinților direct într-o activitate desfășurată cu copiii; 
 - Eficientizarea relației familie-școală prin implicarea directă a părinților in activități de sprijinire a 

clasei privind asigurarea de materiale necesare desfășurăii proiectelor tematice, inițierea părinților în 
colaborarea directă cu partenerii implicați în procesul educativ. 

 - Modelarea capacităţii de recunoaştere şi respectare a valorilor 
 - Dezvoltarea vocabularului şi a capacităţii de exprimare orală 
Resurse: 
a) umane- copiii și părinții lor, educatoarea. 
b)materiale- hârtie alba, cariocă, calculator, CD-uri, cărți cu povești.  
c)temporare: 40-45 de min. 
ARGUMENT: 
 Trăim într-o lume în care avem o mie de posibilități sau niciuna! 
 O lume în care am ajuns să uităm cine suntem. E timpul să ne redescoperim valorile, să redescoperim 

ce-i al nostru! E timpul de a redescoperi cartea și biblioteca, de a descoperi lectura, ca pe o plăcere. Când 
mă gândesc la raportarea prescolarului la carte și lectură, mă gândesc ca un rol deosebit în rezolvarea optimă 
a acestui raport, prescolarul neștiind să citească, îl are părintele, care trebuie să știe că nu este suficient să–
i cumpere copilului cărți, ci să-i îndrume pașii către lectură cu multă răbdare. 

 Consider că este oportună organizarea acestei activități, ca un început timid, dar sper promițător 
pentru cultivarea respectului pentru valori, pentru carte, pentru lectură, pentru cultură. 

Obiective urmărite: 
O1 - Susținerea unei activități comune, prin care să se realizeze contactul direct al părinților cu 

specificul activității instructiv-educative ce se desfășoară în grădiniță.; 
O2 - Implicarea părinților direct în activitate prin asumarea rolului primit de a executa o parte din 

sarcina didactică (cea mai dificilă) și realizarea împreună cu copilul a unei lucrări cu motivația enunțată de 
tema activității; 

 O3 - Implicarea părințlor în educarea copiilor privind modelarea capacităţii de recunoaştere şi 
respectare a valorilor morale; 

 O4 - Educarea abilităţilor de comunicare a prescolarilor; 
 O5 - Dezvoltarea vocabularului şi a capacităţii de exprimare orală a preșcolarilor; 
 O6 - Stimularea creativităţii preșcolarilor prin activităţi artistico- plastice; 
2. Metode/tehnici de lucru: 
• întălnire de lucru desfășurată conform metodicii activităților didactice integrate;  
• turul galeriei; 
• conversația; 
• demonstrația; 
• exercițiul; 
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• interacțiunea directă, învățarea în perechi. 
Evaluare: 
• expoziție cu lucrările executate în cooperare copil-părinte; 
• album foto, CD. 
• diplome pentru părinți 
 
• Bibliografie: 
• Faber, A.; Mazlish, E. Comunicarea eficientă cu copiii, acasă şi la şcoală. Bucureşti, Editura 

Curtea Veche, 2002 
• Consiliere educaţională. Băban, A. (coord.). Cluj Napoca, Editura Imprimeria Ardealul, 2001. 
• http://www.docstoc.com/docs/123271436/Metodele-Interactive-de-Predare 
 
 
 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 
 

 Preșcolarii intră în sala de grupă însoțiți de părinți.Pentru părinți sunt pregătite scăunele, iar pentru 
copii, pernuțe, mobilierul fiind așezat în formă de semicerc.Se face prezentarea participanților-părinți și 
copii-și a musafirilor care vor asista la activitate 

 - Bine ați venit la activitatea de astăzi, o activitate în parteneriat cu părinții.Pentru că am tot organizat 
ateliere de lucru-de Crăciun, de mărțișor, cu ocazia sărbătoririi zilei grădiniței, etc., pentru astăzi am hotărât 
un alt tip de activitate. Dragi copii, știind că vă plac tare mult poveștile, poeziile, părinții s-au gândit să 
organizăm un club al poveștilor și poeziilor. 

 - Am înțeles că tema pregătită pentru astăzi este de interes deosebit la momentul actual. 
 - Pentru că în această perioada ne confruntăm cu probleme deosebite privind sănătatea copiilor, ne-

am oprit la o poveste plăcută care ne arată că respectarea regulilor este necesară pentru păstrarea 
sănătății.Povestea se numește Doctorul Aau. 

 O mămică citește prima parte a poveștii prezentând în acelasi timp și imaginile din carte.Copiii și 
celelalte mămici ascultă cu atenție.Vom întrerupe citirea povești și vom discuta liber despre personajul 
principal(Dil Crocodil), despre ce i s-a întâmplat(are o carie și îl doare dintele), care sunt cauzele(nu s-a 
spălat pe dinți, nu a mâncat sănătos, etc.), cu cine s-a întâlnit(Dr.Aau), ce sfaturi a primit. 

 -Ați avut și voi aceleași probleme ca Dil Crocodil? Răspund copiii care au avut probleme cu dantura 
și prezintă și cauzele care au condus la problema respectivă. 

 - Am pregătit și câteva versuri care să demonstreze că și copiii fac greșeli, nu respectă regulile 
elementare de igienă personală: Băiatul și periuța, Dințișorii, Ionică cel murdar. 

 A fi sănătos înseamnă să facem multă mișcare, așa că am pregătit și un joc de mișcare.Atenție la 
mine, ascultăm muzica, păstrăm ritmul.La joc participă și părinții. 

 Continuăm lectura poveștii pentru a afla ce face Dil Crocodil.O altă mămică citește, în continuare, 
povestea.Vom purta o discuție despre conținutul poveștii, despre personaje, subliniindu-se că rolul 
poveștilor este acela de a pune în valoare trăsăturile pozitive de caracter pe care fiecare părinte dorește să 
le cultive copilului său.Copiii împreună cu părinții vor recita câteva poezii care scot în evidență faptul că 
deprinderile de igienă personală, regulile care se impun pentru păstrarea sănătății sunt cunoscute și aplicate 
de părinți și copii:Răducu și săpunul, Robinetul, Sfaturi, Periuța de dinți, Prietenii curățeniei, Vitaminele, 
Să mâncăm sănătos 
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- Am și eu câteva ghicitori pentru voi.Copiii vor da răspunsul la ghicitori. 
- Vom juca jocul –Stiți ce face colegul vostru? 
În continuare, vom forma 2 echipe de lucru și vom realiza, prin desen, un poster prin care să arătăm 

că știm să ne păstrăm sănătatea și o invitație la următoarea activitate, pentru părinții care nu au putut 
participa astăzi.Activitatea următoare a clubului va fi în luna aprilie cu ocazia sărbătorilor pascale.Posterele 
vor fi prezentate de fiecare echipă, iar evaluarea modului de realizare se va face prin metoda Turul galeriei. 

 Se vor face aprecieri privind modul in care părinții au înțeles să răspundă solicitărilor și să participe 
la această activitate, cu promisiunea că vor urma și altele. Se înmânează diplome copiilor, dar și parinților. 

 La sfârșitul activității voi mulțumi părinților pentru participare, invitându-i și la alte activități, 
sugerându-le să fie receptivi la problemele copiilor, să le răspundă la întrebări și să urmărească activitatea 
din grădiniță, astfel încât să-și aducă contribuția la derularea în condiții optime a următoarelor 
activități.Copiii, împreună cu părinții vor cânta- Dacă vesel se trăiește...puțin modificat, părăsind sala de 
grupă. 

 
TOTUL VA FI BINE 
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ȘCOALA ALTFEL – DE ACASĂ 

 
PROF. TRIMBIȚAȘ IOANA – ANCA,  
LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA 

 
Începând cu anul 2016, în școlile din România s-a implementat conceptul de Școala Altfel, un 

program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților 
socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Este cunoscut faptul că programul Școala Altfel are 
o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări 
ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, conform ordinului ministrului educației naționale și 
cercetării privind structura anului școlar, valabil în anul școlar respectiv. 

Nimic mai frumos pentru elevi, nimic mai complex și intangibil pentru profesori, la început de 
program demarat. 

Cu timpul, trebuie să fim de acord cu faptul că, atât cadrele didactice, cât și elevii/preșcolarii s-au 
obișnuit cu acest demers și de la an la an au fost organizate lucruri și activități extraordinare în această 
săptămână care se desfășura altfel. De la începutul anului școlar, prin setarea perioadei de desfășurare a 
săptămânii Școlii Altfel, la nivelul unității de învățământ, fiecărui cadru didactic îi vin idei de lucru pentru 
acest moment și încep să caute, să cerceteze și să găsească soluții pentru ca totul să iasă perfect altfel. 

Uită-ne ajunși în anul 2020, luna martie, când se declară stare de urgență pe tot teritoriul României, 
plus în alte țări din lume. Panica a fost destul de mare pentru cadrele didactice, pentru managementul 
unităților de învățământ, dar și pentru elevi, nu atât pentru îmbolnăvire, cât pentru cum se poate continua 
orele de predare online, mai ales în condițiile de mediu defavorizat în care locuiesc majoritatea elevilor de 
la școala unde îmi desfășor activitatea.  

Încet-încet, s-au mobilizat profesorii, unii din propria inițiativă, alții împinși de la spate, dar important 
a fost ca elevii să nu simtă acut această lipsă de interacțiune și predare față-în-față.  

După două săptămâni de încercat să lucrăm online, am realizat că urmează săptămâna destinată 
activităților de Școala altfel. Nimic mai minunat, din nou! 

 Am convocat consiliul profesoral și am decis să realizăm astfel de activități, care oricum se realizau 
altfel. Zis și făcut! Am reorganizat activitățile propuse a fi rezolvat în cazul în care nu exista acest virus – 
Covid 19 – și le-am regândit fiecare cadru didactic, astfel încât să venim în sprijinul elevilor noștri. Spre 
surprinderea mea sinceră, totul a fost minunat pentru că tehnologia ne-a fost la îndemână multora, iar 
majoritatea instituțiilor din România, și nu numai, și-au dat mâna pentru a pune la dispoziție cadrelor 
didactice doritoare resurse educaționale deschise. Astfel, am putut vizionat, fiecare de la casa lui (cei cu 
divece-uri și internet) spectacole de teatru live, planetele în toată splendoarea lor, să ne distrăm cu animăluțe 
ce apărea în casa noastră printr-o aplicație specială, să jucăm BINGO! la distanță și să colorăm curcubeie 
cu mesajul Totul va fi bine!  

Așa am trecut peste Săptămâna altfel, din Școala Altfel, într-o vreme cu totul și cu totul alfel! 
 
 
 
 
Webografie: 
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-

cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-503429082016-pentru-aprobarea  
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
 PROFESOR: TRIȚOIU CLEOPATRA 

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.8, BUCUREȘTI 
 
 „Internetul este precum o mare - aproape infinită, frumoasă, interesantă, sălbatică şi periculoasă. Poţi 

găsi multe lucruri sau te poţi rătăci.”  
 „Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, „Profesorii sunt, într-o bună măsură, pregătiți 
să facă față acestei provocări și să compenseze inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale 
disponibile prin creativitate didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim 
despre un compromis și o încercare de a face tot posibilul într-un context de educație atipic și incomod, 
mai ales pentru clasele mici.” 

 Trăim vremuri interesante care ne provoacă la autodescoperire și la o altfel de normalitate, imposibil 
de anticipat în urmă cu doar câteva săptămâni. Școala altfel ne permite să scriem împreună o poveste nouă 
despre evoluție, descoperire, acceptare, împlinire și rezultate frumoase. Am convingerea că vom găsi 
resursele necesare pentru a păstra echilibrul între mediul virtual și activitățile participative, derulate în 
liniștea casei, alături de cei foarte apropiați, continuând să cultivăm ideea că aparținem ethosului școlar. 

 Acum, când societatea este pusă la încercare, provocată să-și analizeze portretul, noi, profesorii, 
trebuie să creăm noi direcții, viziuni, alternative pentru elevii de azi, oamenii de mâine. Gândurile, ideile, 
munca au un singur scop: o educație altfel, într-un context altfel, pentru un elev altfel.  

 ,,Valorificăm această perioadă pentru a petrece timp sănătos, timp de calitate, cu membrii familiei. 
”Școala altfel, școala de acasă” ne oferă oportunitatea de a ne îmbogăți viața cu obiceiuri sănătoase, care 
ne vor aduce virtual, împreună, parcurgând provocările modulului. Educația pentru sănătate și nutriție”. 

 Această ȘCOALĂ de ACASĂ poate fi o poveste... O poveste despre credință, despre oameni buni și 
generoși, despre iubire, despre suflet... 

Timpul nu trebuie măsurat în ore, zile, luni, ani, ci trebuie măsurat în fapte, lucruri, prieteni, 
îmbrățișări, iubire, zâmbete și amintiri. Acum e momentul propice unei reconfigurări a vieții. 

 ,,Niciodată cuvântul altfel n-a avut o conotaţie atât de specială, o încărcătură emoţională atât de 
puternică. Să vedem în această săptămână o provocare inedită, care să pună în valoare spiritul ludic, 
creativitatea şi optimismul fiecăruia. În acest demers vă însoţesc activităţile propuse şi, mai presus de toate, 
gândurile bune. ” 

Uneori zona de confort pe care ne-o creem chiar și în domeniul educației limtează gândirea unei 
schimbări. Provocarea pe care am primit-o în domeniul educației( dascăli, elevi) ne-a făcut să ne descoperim 
adevăratul potențial în ceea ce privește implicarea și participarea alături de copii – fiind o provocare 
constructivă a modului cum atribuim semnificație acestor evenimente, demonstrându-ne deopotrivă cum 
putem transforma evenimentele negative în rezultate pozitive.  

 Învățământul online conturează același profil al cadrului didactic plin de răbdare nemărginită, 
empatie și toleranță ca și atunci când se află în fața copiilor, dar niciodată nu-i va lipsi simțul umorului 
.Afecțiunea va fi cea pe care o va transmite ori de câte ori este nevoie căci fără ea copiii nu se vor mai simți 
protejați. Deschis către orice provocare –a învăța să înveți, creative și creativitate, inovativ, provocator în 
a-i face pe copii să învețe, responsabilitate, atitudine și feedback permanent . 

 Învățământul e o activitate complicată; nu știu dacă v-ați pus vreodată problema în felul ăsta, dar 
practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii cunoașterii umane, de la origini până în zilele 
noastre. E o poveste a acestei călătorii, și, la fel ca la toate poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar 
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contează și talentul povestitorului. Aici se impune o paranteză: în viziunea mea învățământul trebuie să fie 
un pic conservator, în ciuda opiniilor destul de răspândite. Tocmai pentru că elevul de azi e cetățeanul de 
peste 10-15 ani, iar moda zilelor noastre e destul de probabil că va trece până atunci, cred că școala trebuie 
să se mențină la valorile universale și perene, în dauna celor moderne și trecătoare. Dar, ca de obicei, trebuie 
o măsură în toate. 

 Avantajele de a învăța de acasă 
• Plasează copiii într-un mediu sigur, ferindu-i de violența din școli și de tentația drogurilor, a 

fumatului și alcoolului; 
• Întărește legătură afectivă dintre părinte și copil, acesta din urmă simțindu-se respectat, apreciat, 

ascultat și iubit; 
• Permite părinților să aibă un control mai mare asupra noțiunilor și cunoștințelor care îi sunt 

transmise copilului; 
• Dă ocazia familiilor care pun preț pe spiritualiltate să-și crească copiii după principii morale și 

religioase autentice; 
• Ajuta copiii să-și dezvolte capacitatea de a relaționa cu alți adulți și copii de vârste diferite, cu care 

intră în contact în cadrul întâlnirilor organizate cu alte familii din sistemul homeschooling; 
• Permite conservarea imaginii familiei tradiţionale și perpetuarea valorilor ei. 
 Dezavantajele de a studia acasă 
• Copii anxioși, dependenți de părinți  
- Un părinte care alege să facă homeschooling trebuie să ia această decizie din convingere și nu pentru 

că educaţia în masă este un lucru nociv. Altfel spus, părintele nu trebuie să îi transmită copilului său 
propriile imagini negative despre lume, societate și şcoala tradiţională. 

• Dependența de internet 
- Psihologii sunt de părere că un copil din ciclul primar sau gimnazial nu trebuie expus unui astfel tip 

de educaţie, deoarece poate aluneca în capcana internetului. 
• Educația online privează copilul de experiența lumii reale 
- Există foarte mult studii de specialitate care arată că educația online și educația la domiciliu privează 

copilul de interacțiunea-cheie, specifică doar colectivului școlar, și care îl modelează pentru integrarea în 
societate într-un fel în care părinții nu-l pot garanta. Copilul riscă să ajungă un adult lipsit de obiective și 
incapabil de socializare. 
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GRĂDINIȚA ALTFEL! 

GRĂDINIȚA DE ACASĂ! 
 

 PROF. TROFIN DANIELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA GRUMAZEȘTI, JUD. NEAMȚ 

 
 Dacă peste școli și grădinițe s-a așternut liniștea, activitatea didactică a existat, deoarece cursurile s-

au mutat pe internet. Copiii au stat acasă, dar au continuat să descopere și să învețe lucruri noi cu părinții, 
ghidați de cadrele didactice. Preșcolarii au anumite caracteristici privind nivelul de dezvoltare, intelectual, 
psihic, comportamental, capacitatea de înțelegere, de reacții la anumiți stimuli, dar, înainte de toate au 
nevoie de apropierea fizică a educatoarei, ceea ce este foarte greu de realizat online. Să predai online e o 
provocare pentru educatoare, care trebuie să fie extrem de inventive. 

 Odată cu închiderea școlilor, principalele motive de îngrijorare ale părinților au fost gestionarea 
timpului petrecut acasă, astfel încât să susțina activitatea copiilor și să nu le permită să stea prea mult timp 
în fața televizorului/computerului. În plus, copiii se pot simți frustați pentru că nu se mai pot întâlni cu 
prietenii lor. 

 Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 
activităților de acasă. La grădinița, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției, iar 
activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției sale. Dacă în 
cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul preșcolarilor, ajutorul din partea 
unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care ținem cont, nu toți copiii pot 
performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu educatorul, persoana 
cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. Educatorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, 
de modul în care aceștia asimilează informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate 
aloca părintele zilnic, prin prezența online, pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele 
educaționale pe termen mediu și scurt. Pentru o învățare online eficientă, cadrele didactice au nevoie de 
următoarele tipuri de resurse: filmulețe, animații de predare, seturi de exerciții cu feedback imediat, teste 
de evaluare online, experimente video și interactive, rapoarte cu activitatea online a clasei, planșe, joculețe 
educaționale. 

 Una dintre limitele învățării online, cu care m-am confrunt, ca mai toate cadrele didactice, a ținut de 
accesul copiilor la internet și de resursele pe care ei le au acasă. Mai ales copiii din mediul rural pot avea 
conexiuni slabe la internet sau, în unele cazuri, nu au internet deloc. Unii părinți dispun doar de un telefon, 
iar copiii depind de timpul părintelui pentru a avea acces la activitățile noastre. Părintele mi-a fost 
colaborator apropiat în tot ceea ce am făcut - vorbeam, întrebam, ne consultam. Înainte de toate, a trebuit 
să am în vedere vârsta copiilor, modul în care aceștia asimilează informațiile, modul în care au deprins 
învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența online, pregătirea și realizarea 
activităților, dar și de obiectivele educaționale pe termen mediu și scurt. 

 Atunci când am ales activitățile, m-am gândit și la baza materială de care părintele dispune. Am 
alternat activitățile statice cu cele de mișcare, am folosit fișe de lucru distractive, plușuri, creioane colorate 
sau alte lucruri pe care le au la îndemână și ne pot fi de folos în învățarea și joaca noastră online. Prin 
folosirea diversificată a metodelor am urmărit eludarea monotoniei, plictisului, rutinei, deschizând în 
sufletul copilului dorința de învățare într-un mod eficient și creativ. 

 Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității online este comunicarea permanentă cu 
părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, s-a păstrat un dialog constant cu părinții, 
iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării 
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la susținerea cursurilor în online au făcut ca atât profesorii, cât și părinții să treacă prin emoții grele. Din 
interacțiunea cu părinții, principalii parteneri, colaboratori în actul învățării online, reiese că micuților le 
este dor de grădiniță, de colegii de grupă, de jucării, de doamna educatoare, iar prin acest grup se oferă 
ocazia de a-și întâlni colegii, doamna, de a lucra într-un mod colaborativ, interacțiunile și exercițiile de 
parteneriat fiind esențial pentru cei mici. 

 În permanență trebuie adoptată o atitudine calmă și pozitivă, astfel încât copiii să beneficieze de 
educația de care au nevoie, chiar dacă nu prin mediul clasic. Indirect, noi, cadrele didactice sprijim 
emoțional părinții atunci când organizăm activități online pentru copii, contribuind astfel la menținerea 
unui program zilnic al copiilor, când au așteptări realiste față de performanța copiilor și când 
interacțiunea online este una plăcută pentru ei. Implicându-l pe copil în activități plăcute și interesante, 
diminuăm nivelul de stres resimțit la nivelul întregii familii. 

 Copilul de azi nu mai este cel care a fost ieri, nu mai este încântat doar de cretă, tablă, creion, el 
vrea să se miște și să afle noutăți, să descopere singur. Orele online sunt mai grele, necesită mai mult timp 
până ți le pregătești și trebuie să ai mai multe soluții de rezervă în cazul în care ceva nu merge. Explicațiile 
nu ajung în aceeași măsură la toți. După ce au loc anumite explicații, intervin toate întrebările lor. Și chiar 
dacă am stabilit niște mici reguli pentru buna funcționare a orelor online, ei sunt spontani, vorbesc unii 
peste alții, alții nu îndrăznesc să vorbească deloc, alții nu își deschid nici camerele.  

 Orele pe internet pot părea izolante, dar nu trebuie să fie așa. Învățarea are o componentă socială 
importantă. Așa că, dacă simțim că este dificil pentru copilul să lucreze online pentru școală, trebuie 
încurajat să țină legătura cu ai lui colegi. Mai ales pentru copiii mai mari, grupurile de studiu pot fi o soluție 
pentru a-și păstra concentrarea, curiozitatea și pentru a fi eficienți. 

 Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părinții, au acumulat noi informații, știu să 
utilizeze un instrument digital (telefonul, tableta) în scop educativ, au avut posibilitatea să învețe lucruri 
noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic.  

 Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, felul în care 
micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul de învățare, 
au beneficiat de feed-back în timp real atât de la copil, cât și de la cadrul didactic, au învățat că tehnologia 
poate oferi o noua formă de educație dirijată pentru preșcolar.  

 Modul în care se relaționează cu cei mici, s-a mers pe conștientizarea faptului că e nevoie a fi folosit 
mult limbajul non-verbal, expresii faciale, tonul vocii, mișcări ample, în așa fel încât să atragi și să susții 
atenția copilului. Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie și este vital să conștientizăm 
acest aspect și să integrăm instrumente care ne pot ajuta în livrarea unor sesiuni de succes!  

 Orele online sau în clasă, devin speciale prin modul în care profesorul se conectează cu elevii şi 
invers folosind limbajul fericirii, un limbaj care denotă atenţia acordată la efortul depus de elev, la 
gestionarea intre frâna şi acceleraţia din timpul lucrului astfel încât să nu se instaleze blocaje de învăţare. 
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ȘCOALA ALTFEL... ȘCOALA DE ACASĂ... 

 
TROTEA RAMONA MIHAELA 

COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” 
TG-JIU, GORJ 

  
 Misiunea şcolii presupune și dezvoltarea iniţiativei în rândul elevilor, a leadershipului, a 

competenţelor de rezolvare a problemelor sociale, făcând utile şi necesare activităţile extracurriculare. 
Aceasta îşi propune să implice atât elevii din învăţământul preuniversitar, cât şi cadrele didactice şi părinţii 
elevilor într-o multitudine de activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor şi 
tinerilor, punând în valoare talentele şi capacităţile lor în diferite domenii, stimulând participarea lor la 
acţiuni variate, în contexte nonformale. 

 Pentru implementarea activităţilor menţionate, a apărut Programul „Şcoala Altfel”, prima dată în 
anul şcolar 2011-2012, fiind apoi redenumit în anul şcolar 2012-2013 „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, 
iar în prezent se numește „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.  

 În fiecare an şcolar este planificată o săptămână care este dedicată activităţilor educative 
extracurriculare şi extraşcolare. Scopul este implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi 
care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile 
acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze 
participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. „Şcoala altfel” se desfăşoară în conformitate cu 
un orar special, programul activităților fiind elaborat şi organizat de fiecare unitate de învățământ şi include 
toţi elevii şi toate cadrele didactice. În vederea stabilirii programului, unitatea de învățământ solicită 
propuneri de activităţi din partea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi reprezentaţilor autorităţilor 
administraţiei publice locale/ai comunităţii. Acestea sunt dezbătute în colectivele de elevi, în Consiliul 
profesoral şi în Asociaţia părinţilor, iar selecţia activităţilor propuse se face la nivelul unității de învățământ 
implicând în egală măsură elevii, cadrele didactice, părinţii și asigurând concordanţa cu obiectivele 
educaţionale specifice comunităţii şcolare. Tipul, durata, modalităţile de organizare a activităţilor şi 
responsabilităţile se stabilesc în Consiliul profesoral şi se aprobă de către Consiliul de administraţie. 
Consilierul educativ din unitatea de învăţământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii 
acestora în Calendarul Activităţilor Educative al unităţii de învăţământ. Se urmărește crearea unui impact 
pozitiv al activităţilor organizate, atât la nivelul şcolii, cât şi la nivelul comunităţii. Se încurajează, acolo 
unde este posibil, participarea părinţilor, a voluntarilor, a reprezentanţilor mass-media şi a publicului larg 
la activităţi. Proiectele propuse pot fi realizate la nivelul grupelor/claselor, al grupurilor de clase sau al 
şcolii şi trebuie să urmărească şi să permită realizarea unor obiective educaţionale prin alte tipuri de 
activităţi care nu se pot derula în programul normal din perioada cursurilor. Elevii şi cadrele didactice au 
posibilitatea de a alege activităţile la care doresc să participe, din lista celor propuse. Activităţile trebuie să 
fie coordonate de un număr corespunzător de cadre didactice, iar conducerea unității de învățământ şi 
cadrele didactice vor asigura supravegherea elevilor şi a securităţii acestora. În cadrul programului pot fi 
organizate următoarele tipuri de activităţi: culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, de educaţie pentru 
promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate 
socială, relaţii şi comunicare etc.) şi altele. Activităţile pot fi organizate sub formă de: ateliere de teatru, 
dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică; competiţii organizate la diferite niveluri; 
activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; proiecte comunitare, de responsabilitate socială; 
tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare. Acestea vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii 
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dedicate, acoperind cel puţin numărul de ore prevăzut în orarul obişnuit al şcolii, programul fiind 
obligatoriu, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. 

 Toate bune și frumoase până în primăvara acestui an când ”Școala altfel” a devenit cu adevărat 
ALTFEL. Niciodată cuvântul ”altfel” n-a avut o conotaţie atât de specială, o încărcătură emoţională atât de 
puternică.  

 Educația este unul dintre pilonii de bază pe care se clădește o societate. Acum, când societatea este 
pusă la încercare, provocată să-și analizeze portretul, noi, profesorii, a trebuit să creăm noi direcții, viziuni, 
alternative pentru elevii de azi, oamenii de mâine. Gândurile, ideile, munca au avut un singur scop: o 
educație altfel, într-un context altfel, pentru un elev altfel.  

 Aceste vremuri interesante ne-au provoacat la autodescoperire și la o altfel de normalitate, imposibil 
de anticipat în urmă cu doar câteva săptămâni.”Școala altfel” ne-a permis să scriem împreună o poveste 
nouă despre evoluție, descoperire, acceptare, împlinire și rezultate frumoase, poveste adresată tinerilor, dar 
și colegilor. Am convingerea că am găsit resursele necesare pentru a păstra echilibrul între mediul virtual 
și activitățile participative, derulate în liniștea casei, alături de cei foarte apropiați, continuând să cultivăm 
ideea că aparținem ethosului școlar. 

 Am valorificat această perioadă pentru a petrece timp sănătos, timp de calitate, cu membrii familiei. 
”Școala altfel, școala de acasă” ne-a oferit oportunitatea să conecteze elevi, dascăli, părinți, printr-o 
antrenare ludică, într-un timp, spațiu și demers pedagogic altfel, să scoată la iveală stadiul de copil al 
personalității fiecăruia dintre noi, fiind punct și reper de întâlnire. 

 Am realizat că timpul nu trebuie măsurat în ore, zile, luni, ani, ci trebuie măsurat în fapte, lucruri, 
prieteni, îmbrățișări, iubire, zâmbete și amintiri. Acum e momentul propice unei reconfigurări a vieții, un 
update. Provocarea e să fii altfel, să accesezi, să analizezi și să creezi lucruri noi. 

 Faptul că am fost privată de interacțiunea cu elevii mei nu a fost deloc ușor, dar l-am privit ca pe o 
provocare de a mă reinventa ca profesor. Parcurgând și realizând activitățile propuse, am reușit împreună, 
să redefinim ,,o normalitate” a educației, chiar și în condițiile situației de urgență. 

 
 Această ȘCOALĂ de ACASĂ s-a dovedit a fi o poveste... O poveste despre credință, despre oameni 

buni și generoși, despre iubire, despre suflet... Am creat împreună cu elevii experiențe cu valoare de 
amintire. Fie că am împărtășit bucuria naturii, a gătitului, a grădinăritului fie că ne-am jucat sau am dezbătut 
probleme actuale, am investit în acest TIMP-SPAȚIU, ne-am bucurat ÎMPREUNĂ, păstrându-ne 
frumusețea, entuziasmul, puterea, credința și iubirea, căci ...”Totul va fi bine!” 
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ȘCOALA ONLINE 

 

 PROF. INV. PRIMAR ȚUCĂ VERONICA  

 ȘCOALA GIMNAZIALA ”CONSTANTIN SAVOIU”, TG-JIU 
 

 

Scoala online este o alternativă a învățământului românesc. Starea de urgență decretată în România a 

produs o schimbare majoră în domeniul educației. Forțați de autorități să rămână aproape trei luni închiși 

în casă, copiii și profesorii s-au orientat spre predarea și învațarea online prin folosirea platformelor digitale: 

Zoom, Google Classroom, Whatsapp sau Skype. 

 

Eu am reușit să mă familiarizez cu Whatsapp-ul, cu Zoom-ul și cu Google Classroom-ul.  

 

Am vorbit cu părinții cu ajutorul Zoom-ului, reușind să desfășor ședințele cu părinții online pentru a 

primi un feedback în legătură cu activitatea desfășurată. 

 

Orele solicitau foarte intens aparatul vizual și în urma celor 40 de minute necesare desfășurării orei, 

era obligatorie o pauză de 20 de minute datorită cantității de radiații electromagnetice ce acționau asupra 

ambilor parteneri ai actului didadctic (elevi și profesori).  

 

Elevii au fost încântați de această alternativă online în decurs de o lună, apoi își manifestau 

nemulțumirea și cereau predarea face-to-face.  

 

Cred că pe viitor eficiența actului didactic va fi profund afectată de această predare care obosește 

foarte mult sistemul nervos și consider că elevii nu vor mai fi atât de bine pregătiți precum generațiile 

anterioare.  
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SISTEMUL SI FORMA DE INVAȚAMANT DIN RUSIA 

 
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TUDOR ANDREEA COSMINA  

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 126  
 

 
 
Sistemul de învățământ din Rusia este federal, centralizat. Acest sistem de învățământ din Rusia este 

destul de analog cu cel german, dar este totuși o variantă simplificată a acestuia. Este alcătuit din astfel de 
elemente structurale: 

1. Educația preșcolară. Permite copiilor să obțină cunoștințe de bază, dar nu echivalează cu educația. 
Copiii încep să vizite grădinițele în principal de la un an și jumătate și sunt acolo până la șase ani. 

2. Școala primară. Responsabil pentru predarea copiilor de la șase ani la zece. Diferența față de 
analogul german este prilejul de a beneficia de educație primară și în gimnazii.  

3. Învățământul secundar incomplet în școli generale, licee și gimnazii este primit timp de cinci ani. 
La sfârșitul celor nouă clase din aceste instituții de învățământ, tinerii au dreptul să primească un document 
privind învățământul secundar general. 

4. Liceu sau de producție și de învățământ tehnic oferă dreptul de a se înscrie la colegiu, tehnic și alte 
instituții de formare. La finalizarea absolvenților 10 și 11 săli de sport de clasă, școlile lycje sau au dreptul 
de a primi învățământul secundar care să confirme documentul complet și apoi furnizându-i acestuia pentru 
admiterea la o universitate. Un astfel de drept al educației în sistemul rusesc oferă orice persoană care a 
absolvit instituții de învățământ profesional (în Germania nu este permis). 

5. Învățământul superior este asociat cu obținerea unei diplome de licență, a unei diplome de specialist 
sau a unui masterat. 

În 1992, după adoptarea Legea Federației Ruse a început reforma învățământului superior național. 
Cu ajutorul acestui document legislativ, s-a format un sistem educațional modern din Rusia. 

O altă lege a Federației Ruse responsabile de învățământul superior, din 1996, au fost identificate trei 
etape de primire: 

- învățământul superior incomplet, pentru care este necesar să se studieze timp de doi ani; 
- Învățământul superior de bază (licență) cu o perioadă de formare de patru ani; 
- Specialist (durata de formare este de cinci ani) și master (șase ani). 
Deci, hai să locuim pe fiecare nivel învățământ superior. Licențiatul este absolvent al universității, 

care a fost instruită timp de patru ani și a beneficiat de o pregătire fundamentală în specializarea generală. 
În același timp, el are dreptul de a ocupa posturi, cerința căreia este disponibilitatea învățământului superior. 

Sistemul educațional din Rusia prevede creșterea nivelului de licență cu ajutorul formării 
suplimentare (încă un an) și obținerea calificării "specialist". Cu toate acestea, cea mai bună opțiune pentru 
un burlac este de a obține calificarea "master" (doi ani de formare cu apărarea tezei de masterat). 

Sistemul de educație continuă în Rusia servește pe de o parte ca o reflectare a nevoilor obiective ale 
societății. Pe de altă parte, cu ajutorul unui astfel de sistem de educație, se efectuează o actualizare constantă 
a cunoștințelor de nivel de bază și obținerea de competențe speciale care sunt atât de necesare în condițiile 
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economiei moderne. Se poate de asemenea spune că educația continuă este un fel de învățătură despre 
îmbunătățirea constantă a omului și dezvoltarea continuă a abilităților sale. 

Sistemul educațional din Rusia din perspectiva conceptului continuitatea ar trebui să fie "completă" 
cu noi etape care ar fi calculate pentru toate perioadele vieții umane. Deoarece obiectivul principal al 
managementului în sistemul de învățământ ar trebui să fie considerată o dezvoltare permanentă a gândirii 
creative și a potențialului uman. Iar în centrul sistemului trebuie să fie omul însuși, dorințele sale și, desigur, 
dezvoltarea abilităților sale. 

În 2012, Rusia a adoptat o lege „Cu privire la învățământ din Federația Rusă.“ niveluri educație, 
similar cu țările europene, să permită libera circulație pentru studenți și profesori între universități. Un alt 
plus clar - aceasta este o posibilitate de angajare în oricare dintre țările care au semnat Declarația de la 
Bologna. 

 
 PRINCIPIILE EDUCAȚIEI 
• Prioritatea valorilor umane. 
• Baza este un principii culturale și naționale. 
• Științific. 
• Orientarea la caracteristicile și nivelul de educație din lume. 
• caracter Umanistica. 
• Concentrarea asupra protecției mediului. 
• Continuitatea educației, coerente și continuă. 
• Educația ar trebui să fie un singur sistem de educație fizică și spirituală. 
• Promovarea expresia talentului și calitățile personale. 
• intrare disponibilitate Obligatoriu (linia de bază) formarea. 
 

 
 
 Astfel, educația este baza de stat culturale, intelectuale și morale a societății moderne. Acesta este 

un factor definitoriu al dezvoltării socio-economice a statului rus. Reforma sistemului de învățământ până 
în prezent nu a condus la rezultatele globale. Cu toate acestea, pentru cea mai bună schimbare mici acolo. 
RF nivelurile de educație în conformitate cu noua lege a contribuit la apariția liberei circulații a cadrelor 
didactice și a studenților între universități, ceea ce sugerează că procesul de învățare a ruși, în frunte pentru 
internaționalizare.  
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 EDUCAȚIA PENTRU TOȚI, O PERSPECTIVA INTERNATIONALA 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR, ŢUNCU LILIANA 

 COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI 
 LOC. MĂTĂSARI, JUD. GORJ 

 
 Educația pentru toți – această parodigmă relansează, la frontiera dintre douăa secole și mileni, 

problematica echitații și egalității de șanse în educație. 
 Angajarea comunității internaționale în problematica educației pentru toți – a educației universale – 

a început în mod sistematic o dotă cu anul 1948 – prin adaptarea Declarației Universale a Drepturilor 
Omului. Aceasta recunoaște dreptul tuturor oamenilor la educație stipulează că educația elementară este 
obligatorie și gratuită, iar nivelurile superioare ale învățământului trebuie să fie accesibile tuturor pe baza 
performanțelor: 

 – dreprul la educație este esențial pentru toți copiii, dar și pentru fiecare în parte; 
 – acest drept trebuie realizat pe baza egalității de șanse; 
 – demnitatea umană a copilului trebuie respectată; 
 – ob. fundamentale ale educației sunt: dezvoltarea personalității copilului la nivelul potențialului 

maxim; pregătirea pentru viața activa și responsabilă într-o societate liberă dar diversă; 
 – sunt necesare măsuri pe linie națională și internațională în asigurarea educației universale (pentru 

toți și pentru fiecare) 
 Obiectivele EPT stabilite în 1990: 
 – îngrijorarea extinsă a copiilor de vârstă mică (timpurie) în mod special pentru cei săraci și 

dezavantajați și pentru copii cu dizabilități 
 – accesul universal la educația școlară primară și încheierea acesteia; 
 – creșterea procentelor în fiecare grup în care realizările școlare ating niveluri specificate;  
 – reducerea nr. de analfabeți adulți cu 50%;  
 – extinderea educației de bază și a pregătirii școlare pentru tineri și adulți 
 Un obiectiv particular al EPT l-a constituit reducerea disparităţilor în educație, acordarea unei atenții 

deosebite grupurilor dezavantajate: 
 – săracii; 
 – copiii străzii și copiii care lucrează; 
 – populații rurale și populații izolate; 
 – nomazii și muncitorii migratori; 
 – minoritățile etnice, rasiale, lingvistice; 
 – refugiații; 
 – copiii și adulții cu handicap; 
 „Fiecare persoană, copil, tânăr sau adult trebuie să beneficiee de oportunități educaționale proiectate 

pentru a le satisface necesitățile educaționale de bază” 
 Există însă noi provocări: 
 – Cum să fie realizată educația copiilor cu HIV/SIDA în regiuni sărace din Africa? 
 – Cum să fie asigurată educația unui nr. în crestere countinuă de copii refugiați și/sau dizlocați? 
 – Cum să fie ajutați profesorii să-și dezvolte o nouă înțelegere a rolului lor? 
 – Cum să fie integrate noile tehnologii pentru a beneficia și cei săraci? 
 – Cum pot depăși sistemele educaționale din țările cu datorii foarte mari sărăcia, ca să dea milioanelor 

de copii șansa realizării integrate a potențialului lor? 
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 Educația (formarea) profesională este importantă în toate țările, dar nu din aceleași motive. 
 Raportul EFA face câteva considerații finale asupra elementelor comune în ceea ce privește educația 

pentru toți în țările aflate în curs de dezvoltare, cele în curs de tranziție și cele industrializate. 
 Calitatea educației cu focalizare pe grupurile aflate în risc de excludere pare a fi un asemenea element 

comun în toate cele trei grupuri de țări. 
 Descentraliyarea este un instrument important în realizarea deyideratului ca școlile să răspundă unei 

diversități de cerințe educaționale. Aplicarea acestui instrument nu este însă simplă, multe țări fac eforturi 
mari pentru a preveni efectele colaterale negative, ceea ce scoate în evidență importanța întăririi 
managementului școlar; 

 Cadrele didactice ocupă un loc înalt pe agenda globală a educației, în vreme ce țările aflate în curs 
de dezvoltare se confruntă mai ales cu insuficiența acestora, țările în curs de tranziție și cele industrializate 
au probleme mai ales cu îmbătrânirea cadrelor didactice și cu interesul scăzut al tinerilor de a îmbrățișa 
această profesie. 

 În toate țările, aplicarea de soluții care abordează mai ales aspectul cantitativ al problemei va avea 
repercursiuni asupra calității profesorilor. Acest lucru este extrem de important, deoarece profesorii sunt 
elementul cheie în inovarea educației și îmbunătățirea realizărilor școlare ale grupurilor care au rezultate 
scăzute. 
 Există apoi discrepanţe între diferite agende de politici educaționale, în vreme ce educația primară 
universală este la baza obiectivelor țărilor în curs de dezvoltare. În țările industrializate prioritatea perioadei 
următoare o constituie universaliyarea învățământului secundar superior. În învățământul superior cele 
două categorii de țări par să aibă în comun problema comerțului mondial în servicile universitare. Pentru 
țările în curs de dezvoltare, întarirea acestui sector păoate sprijinii expansiunea în educație. Pentru țările în 
tranziţie și cele industrializate provocarea pare să fie mai degrabă creșterea aprecierii pentru acest segment, 
privit adesea ca un traseu secundar în raport cu traseul școlar care conduce la universitate. 

 Învățarea continuă (permanentă) are de asemenea conotații diferite.Dacă pentru țările în curs de 
dezvoltare accentul cade pe satisfacerea nevoilor de învățare ale tinerilor și adulților, parțial pentru a 
compensa lipsa unei bune școlarizări inițiale, în țările industrializate există o tendință de a interpreta 
învățarea continuă în sensul „de a învăța de la leagăn până la mormânt” 

 În această viziune, întreaga învăţare iniţială încă din mica copilărie, are ca scop să edifice motivația 
și abilitățile necesare unei vieți în care se învață continuu, în contexte multiple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bibliografie: 
 Convenția cu privire la drepturile copilului, ONU, 1989 
 Education at a Glance. OBCD. Indicators, 2000, învăţământul primar - Revista dedicată cadrelor 

didactice  
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ȘCOALA DE ACASĂ, O ALTERNATIVĂ EDUCAȚIONALĂ 

 
PROF. INV. PRIMAR TURCU MARIA-CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT 
JUDEȚUL MUREȘ  

 
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a făcut ca școlile să fie închise o perioadă de câteva luni, 

am fost provocați să ne adaptăm rapid și să transmitem un mesaj important elevilor, acela că învățarea 
continuă și dincolo de școală. Cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, am 
putut face progrese împreună, încurajând elevii să învețe și să lucreze independent.  

Pentru a avea succes, am coordonat școala online cu fiecare elev în parte, într-un grup de mesagerie 
înființată de mine. A fost nevoie de mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare cu 
profesorii de educație fizică, religie și limba engleză, care au predat la clasa mea. Chiar dacă nu a fost acea 
interacțiune ca cea din clasa fizică, acest demers a fost realizat cu motivație, răbdare și o bună planificare a 
activităților. Pot spune că mi-am creat și testat propriul kit de educație online, pe care îl pot îmbunătăți și 
în viitor. 

Deoarece părinții elevilor au fost de acord în unanimitate cu folosirea unui cont de messenger (câțiva 
elevi aveau deja cont de Messenger propriu, dar majoritatea au intrat pe grupul clasei pe contul părinților, 
fraților mai mari sau al bunicilor), am făcut un al doilea pas: stabilirea calendarul online și a modului cum 
voi comunica cu elevii. Astfel, am comunicat părinților și elevilor pe grupul de Messenger, orarul și modul 
de derulare a orelor. Am pregătit și împărtășit un program săptămânal cu intervalele orare în care am 
organizat întâlnirile online, pe teme. A fost important ca părintele să pregătească elevul pentru acest 
program și să mă sprijine în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul a trebuit să aibă acces 
la Internet de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 
Au fost și două cazuri unde elevii nu au avut acces la Internet și echipament necesar pentru a se putea 
conecta. Pentru aceștia, am conceput fișe și activități speciale, comunicând telefonic săptămânal, pentru a 
mă asigura că și ei continuă să lucreze. A fost foarte important să le arăt că mă preocupă starea lor și că am 
în continuare pentru ei așteptări și sarcini clare.  

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, am avut nevoie de următoarele 
tipuri de resurse: o platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii, o aplicație care să 
faciliteze schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, precum și resurse și aplicații de învățare 
create de mine sau resurse deja existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care 
le-am folosit atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă (aplicații precum ASQ, 
Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, 
teme și studiu individual).  

Noi am folosit platforma Zoom, una dintre cele mai cunoscute platforme de întâlniri video care avea 
limita de 40 de minute per întâlnire și care a permis crearea gratuită a unor întâlniri online (meetings), 
putând invita până la 100 de participanți prin intermediul unui link, deci toată clasa noastră de elevi. Aceștia 
nu au avut nevoie de niciun cont, ci au trebuit doar să acceseze linkul primit, să descarce aplicația Zoom pe 
calculator sau pe telefon mobil și să se conecteze cu un microfon și sau/webcam. În acest mod am putut 
desfășura întâlnirile online unde au putut comunica prin mesaje pe chat cu mine, au putut vedea ce le 
împărtășesc eu de pe ecranul meu (opțiunea share screen), ne-am putut vedea și auzi reciproc dacă au avut 
microfoane și camere web instalate pe aparatele pe care le-au folosit. 

Rezultatul a fost unul îmbucurător, deoarece din 24 de elevi, 22 au avut acces la internet și la 
dispozitive digitale. În acele luni de pandemie, am ales să mă văd cu elevii mei, online, în intervalul orar 
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9-12, pe platforma Zoom.us. O oră a durat 40 de minute, cu pauză de 10 minute. Motivele pentru care am 
ales această platformă au fost: simplitatea cu care am putut crea o sesiune online, partajarea ecranului meu 
pentru ca elevii să vadă în mod instant ceea ce prezint pe desktop, folosirea tablei online (whiteboard), unde 
pot scrie în timp real anumite exemple.  

Am lucrat cu cartea și caietul în față, îndrumându-i spre exercițiile propuse, explicându-le acolo unde 
am văzut că întâmpină dificultăți. Temele elevilor le-am corectat online în întâlnirile noastre sau copiii mi-
au trimis poză cu caietele lor, eu le-am corectat, apoi le-am trimis mesaj de informare în legătură cu greșelile 
făcute.  

În această perioadă am observat că elevii au fost dornici, chiar entuziasmați să lucreze online, că 
părinții i-au susținut și ajutat, iar eu am comunicat foarte mult cu ei, am fost foarte atentă la reacțiile lor și 
i-am încurajat mereu. 

Astfel de crize, cum a fost cea provocată de CODVID-19, a lansat îngrijorări reale, dar ne-a pus și în 
situația de a ne testa reziliența, dezvoltarea emoțională, reacția la vulnerabilitate. În ce privește educația, a 
fost o perioadă de răscruce în care s-a creat oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și 
ne-a determinat pe noi, profesorii, să găsim soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, 
de a planifica și de a învăța altfel.  

Pentru elevi și părinți, a fost o conștientizare a cât de multe lucruri se pot face acasă cu resursele și 
tehnologia pe care le au toți la îndemână și pe care le foloseau atât de puțin în scopuri de învățare.  
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ṢCOALA ONLINE - PĂRERI PRO ṢI CONTRA! 

 
PROF. TUREAN SILVIA CORINA 

COLEGIUL TEHNIC ,,ANA ASLANˮ CLUJ-NAPOCA 
 
După ce şcolile au fost închise din cauza pandemiei de COVID-19, profesorii au mutat cursurile în 

mediul virtual unde, cu mult tact pedagogic, au încercat să-i ajute pe elevi să depăşească mai uşor această 
perioadă. 

În contextul pandemiei globale, învăţământul online pare singura posibilitate responsabilă. Cu bune 
şi cu rele acesta, este sistemul de care momentan depinde educaţia copiilor în România, chiar dacă există 
numeroase probleme.  

Unii români sunt speriaţi de ideea trecerii educaţiei în sistemul online, în timp ce alţii găsesc o serie 
de avantaje, inclusiv pentru creşterea calităţii educaţiei. Deocamdată avem doar o situaţie temporară, dar 
există posibilitatea de a porni de aici un sistem alternativ ale cărui baze deja au fost puse în anii precedenţi, 
inclusiv din punct de vedere legislativ. 

În urma experienţei a peste zece săptămâni de învăţământ online, se remarcă atât păreri pro cât şi 
păreri contra, atât din partea elevilor cât şi din partea părinţilor şi profesorilor. 

Impresiile profesorilor  
- Deşi prima săptămână de educaţie online a fost obositoare, începând cu a doua săptămână am intrat 

într-un ritm constant punând accent mai puţin pe noi conţinuturi şi mai mult pe consolidarea şi aprofundarea 
conţinuturilor deja existente. 

- Chiar dacă la început a fost o experienţă inedită, cu farmecul ei, cu timpul, elevii şi-au dat seama 
de importanţa întâlnirilor de la şcoală, atât între ei cât şi între ei şi profesor, plângându-se de multe ori de 
lipsa de socializare. 

- În mediu online, elevii se simt tentaţi să facă diverse şmecherii, să iasă de pe grup sau să lase site-
ul deschis şi să plece din cameră, lucru care nu s-ar fi întâmplat în şcoală. 

- Dintre avantajele activităţii online pot fi amintite: stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei, 
stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual, 
introducerea unui stil cognitiv şi eficient, a unui stil de muncă independent, creşterea motivaţiei, 
planificarea şi organizarea ideilor, se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică, se evită 
aglomerația din școli, se evită învățarea în schimburi, copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă 
programe utile, totul este mai interactiv, copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după 
un program mai flexibil. 

- Folosirea în exces a calculatorului poate duce însă la pierderea abilităţilor practice, a abilităţii de 
calcul şi de investigare a realităţii, la lipsa posibilității notării adecvate, la lipsa posibilității testării eficiente. 

- Acasă există acces la toate resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sistemele 
de copiere erau adesea descoperite și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte 
asemenea. 

- Mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar „școlarizarea” 
acestora se face de obicei pe cont propriu. 

- Se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în înțelegerea 
unor noţiuni de bază. 

- Copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare, copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, 
o problemă majoră a vremurilor actuale. 

 

1518



Impresiile elevilor  
- Şcoala online m–a eliberat de monotonia aceluiaş program zilnic, decis de oameni care nu au habar 

de ritmul de lucru diferit al fiecăruia dintre noi. 
- Prin şcoala online îți poți face singur programul de lucru, ceea ce pentru unii reprezintă un mare 

dezavantaj. Fiind mereu obișnuit ca sarcinile să-ți fie dictate de profesori, te trezești că acum trebuie să te 
organizezi singur, eşti confuz şi nu ştii de unde să începi. 

- Dacă pentru unii atmosfera liniștită de lucru de acasă și lipsa colegilor gălăgioși sunt fantastice, 
pentru alții e exact invers. Ne lipsesc colegii, prietenii de la școală, chiar și… profesorii! Ni se pare inuman 
să stăm închiși în casă, fără niciun amic cu care să ne vedem! 

- Se pune mai multă presiune pe noi elevii, care trebuie să depunem mai mult efort decât cel obișnuit 
la școală, unde primeam totul pasiv. 

- Suntem obligaţi de multe ori să studiem și să descoperim singuri informaţiile adecvate, ceea ce pentru 
mulți dintre noi este extrem de dificil.  

Impresiile părinţilor  
- Nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și 

adeseori riscant.  
- Se evită condițiile necorespunzătoare din şcoli, se evită bullyingul.  
- Părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la 

curent cu situația școlară a copilului . 
- Lipsa accesului la tehnologie, deficit de dispozitive și conexiuni suficient de bune, lipsa spațiilor 

potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, cu mulți copii în familii sărace.  
- Lipsa concentrării elevilor la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent 

de profesor sau părinţi, presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, părinţi care trebuie să-și ajute copiii 
atât la teme cât și la partea tehnologică de conexiune online. 

Bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați între noi şi conectaţi la materie!  
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Educație fără frontiere!: Școala altfel! Școala de acasă! 

Totul va fi bine 
 

Profesor: Turóczi Olga 
Școala Gimnazială „Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc 

 
“Copiii mai activi fizic prezintă funcții neurologice îmbunătățite, au un grad academic mai ridicat și 

sunt capabili de o performanță cognitivă superioară decât copiii mai puțin activi fizic”. (Chaddock 2012) 
 
Școala de acasă (homeschooling) este o altă metodă de predare și invățare.  
Deși e considerat o formă alternativă de educație, e una dintre cele mai vechi forme de educație din 

lume. Copiii erau educați acasă de părinți sau de tutori înainte de concepția sistemului public de educație. 
Educația de acasă împlică anumite libertați. Copiii pot alege ce vor să învețe, cât vor, când vor. Famillia își 
poate educa copilul, pot petrece mai mult timp impreună, au parte de o experiență nouă de învățare. Oferă 
libertate fizică, emoțională. 

 Școala de acasă și învățământul on-line de acum nu se poate compara cu școala de acasă 
(homeschooling). Nimeni nu a ales forma de educație on-line, acum din cauza pandemiei toți eram nevoiți 
să practicăm. 

Proiectul „Școala online“ este, teoretic, în desfășurare încă de la jumătatea lunii martie, când școlile 
au fost închise. Elevii din comunitățile sărace nu au modalitate de a participa din lipsă de internet, laptop, 
tablet, telefoane etc. 

În școala noastră mulțumită conducerii și a unei bune organizări din primele zile am putut lucra în 
google classroom și google meet. Bucurător este și faptul că elevii școlii aproape 100% au avut posibilitatea 
să participe la ore. La unele familii cu mai mulți copii și cu părinți care lucrează on-line și cu un singur 
laptop nu era ușor să se organizeze, dar totuși au reușit. 

 Ca profesor de educație fizică și sport susțin că exercițiile fizice regulate practicate în timpul izolării 
ajută la menținerea sistemului imunitar sănătos. Educația fizică poate să stimuleze o serie de abilități și 
resurse utile. Sportul este important, pentru că acesta cuprinde nu doar exerciții fizice ci și experiențe 
sociale. 

Obiectivul de sănătate pe tot parcursul vieții ne obligă să îi ajutăm pe copiii să dezvolte o bază de 
cunoștințe despre exerciții și sănătate.  

În această perioadă a trebuit să fac cercetări metodico științifice pentru a satisface nevoile elevilor de 
a desfășura ore de educație fizică și sport în mediul virtual, în urma pandemiei Covid -19 și ca să pot crea 
și organiza lecțiile în așa fel ca elevii să fie activi și în izolare. 

 Deoarece pregătim elevii pentru a implementa un stil de viață activ la vârsta adultă este importantă 
dezvoltarea deprinderilor de sport prin lecții adecvate vârstei și abilitățiilor fiecăruia, pentru implicarea în 
activități fizice. Fiind o școală cu clase tradiționale, Step by step, pe profil de muzică și engleză intensivă, 
clase de la clase pregătitoare până la clasa a opta, am avut foarte mult de lucru, dar a fost foarte interesant 
și stimulant pentru că am cunoscut o altă metodă de predare și învățare folosind foarte multă muzică, zumba, 
Tabata, gimnastică aerobică.  

Conform unei analize realizate de un grup de cercetători britanici, de la Universitatea din Bath, 
exerciţiile fizice regulate practicate în timpul izolării : 

1. ajută la menţinerea sistemului imunitar sănătos pentru a face faţă agenţilor patogeni. 
2. au un "efect pozitiv" asupra sănătăţii şi asupra psihicului prin crearea stării de bine. 
3. duc la încetinirea modificărilor care apar odată cu înaintarea în vârstă. 
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De asemenea exerciţiile de rezistenţă ajută la menţinerea musculaturii necesară în mișcare. Exerciţiile 
fizice zilnice vor ajuta la o mai bună menţinere a modului în care funcţionează sistemul imunitar. Putem 
găsi foarte multe modalități de a face sport acasă  

Poate că ,,Educație Fizică și Sport online" va aduce informații noi în ceea ce privește 
- resursele educaționale pentru elevi  și 
- resursele educaționale pentru profesori. 
Educația online este folositoare pentru dezvoltarea abilităților digitale ale copiilor și nu numai, iar 

lipsa școlii înseamnă lipsa vieții sociale. 
Eu personal m-am dezvoltat profesional, ca profesor de educație fizică cât și ca diriginte în educația 

on-line, a fost o experiență folositoare, dar sper că rămâne unică și din septembrie totul va fi bine.  

 

1521

https://elena1r.wixsite.com/efs-online/resurse-elevi
https://elena1r.wixsite.com/efs-online/resurse-elevi
https://elena1r.wixsite.com/efs-online/resurse-elevi
https://elena1r.wixsite.com/efs-online/resurse-profesori


 
NECESITATEA ADAPTĂRII TEHNOLOGIEI PENTRU ELEVII CU 

CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TUTULAN IULIA - DIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309, SECTOR 6, BUCUREȘTI  

 
În procesul instructiv-educativ al copiilor cu cerințe speciale, computerul joacă două roluri 

importante: suport în comunicare şi sprijin în învățare. Folosirea lui face posibilă învățarea prin creşterea 
concentrării atenției, prin dezvoltarea folosirii limbajului şi a deprinderilor sociale; cu ajutorul 
computerului, aceşti copii pot deveni mai puțin dependenți şi mai capabili din toate punctele de vedere. În 
cazul copiilor cu deficiențe fizice şi senzoriale, învățarea asistată de calculator (IAC) determină creşterea 
independenței în învățare; în special copiii cu dificultăți severe în învățare pot beneficia de folosirea 
computerului în grupuri mici, astfel încât competențele sociale şi abilitățile de comunicare să poată fi 
dezvoltate/ consolidate. Pentru copiii cu dificultăți profunde şi multiple în învățare, folosirea calculatorului 
poate conduce la îmbogățirea curriculumului. 

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ înregistrează, într-o manieră mai structurată, 
următoarele efecte: 

- dezvoltă capacitatea elevilor cu deficiențe grave de a opera cu semne şi simboluri;  
- antrenează - exersează - dezvoltă percepţia vizuală şi auditivă; 
- motivează elevul, astfel încât acesta nu mai poate continua procesul învățării decât prin intermediul 

computerului; 
- dezvoltă creativitatea şi abilitățile de rezolvare a problemelor. 
Pentru cei cu deficiențe senzoriale şi fizice, la prima vedere, computerul poate fi apreciat ca 

nefolositor, deoarece operarea cu diferite programe cere un bun control al mişcărilor şi o bună acuitate 
vizuală. Monitorul şi tastatura sunt bazele comunicării între individ şi computer, iar producătorii acestor 
sisteme au adaptat computerele şi programele astfel încât să poată fi folosite şi de acest segment al 
populației. 

Tehnologiile de asistare/ adaptive pentru calculatoare, numite şi asistenţi de accesibilitate, se ataşează 
la calculatoare pentru a le face mai accesibile persoanelor cu dizabilități. Această sintagmă se referă la: 

- noi facilități incluse în software sau în sistemul de operare al computerelor, făcându-le mai 
accesibile pentru persoanele cu dizabilități ; 

- asistenții de accesibilitate care pot îmbunătăți sistemul de operare, făcându-1 accesibil pentru un 
număr sporit de utilizatori (persoane cu dizabilități); 

- aplicații specializate, cum sunt, procesoarele de text, care pot fi optimizate pentru persoanele cu 
incapacități specifice. 

Printre aceste tehnologii enumerăm: 
- amplificatoarele de ecran - utile pentru persoanele cu vederea slabă; cu aceste instrumente, 

utilizatorii pot controla ce zonă de pe monitor trebuie mărită şi pot muta focalizarea pentru a vedea zona 
respectivă; 

- cititoarele de ecran - utile pentru nevăzători. Aceste instrumente pun la dispoziție informația de pe 
ecran sub formă de vorbire sintetizată sau o pot transmite unor echipamente Braille (pot transforma 
informația sub formă de text; graficele şi imaginile pot fi translatate doar dacă există text alternativ care să 
descrie imaginile vizuale) ; 
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- instrumentele pentru comandă verbală, numite şi „programe de recunoaştere a vorbirii", asistă 
persoanele cu deficiențe fizice, favorizându-le comenzile calculatorului prin intermediul vocii lor, în locul 
unui mouse sau al unei tastaturi; 

- dispozitivele on-screen - utilizate de persoanele incapabile să folosească o tastatură standard, 
permițându-le să selecteze diferite taste prin metode de punctare, cum sunt dispozitive de punctare, swich-
uri, sisteme de intrare bazate pe cod Morse; filtrele de tastare - sunt incluse în sistemele de operare 
(Windows sau Windows NT) şi ajută persoanele care întâmpină dificultăți atunci când utilizează tastatura 
(persoanele care tremură, care au un ritm foarte lent de răspuns etc.) ; 

- perifericele de intrare alternative - permit utilizatorilor să-şi controleze calculatoarele prin alte 
mijloace decât o tastatură standard sau dispozitiv de punctare. 

Aceste tehnologii sunt materializate în numeroase produse care se vând pe piața produselor IT sub 
următoarele denumiri: tastatură alternativă, sisteme alternative de mouse, dispozitiv de Braille, sistem 
electronic de asistare, sintetizator de vorbire, dispozitive tactile, accesibilitate Linux, echipamente neurale 
de interfață, recunoaşterea optică a caracterelor (OCR), asistent personal pentru organizarea şi gestiunea 
datelor, sistem de afişare în Braille, amplificator de ecran, cititor de ecran, sistem text-vorbire, echipament 
de comunicare cu ieşire text vorbit, sistem de recunoaştere voce, sistem de asistare a tastării cuvintelor etc. 

Pentru evidențierea potențialul instructiv-educativ al computerului şi impactul acestuia asupra 
elevilor cu cerințe speciale, vom prezenta câteva exemple de aplicații ale învățării asistate de calculator la 
diverse arii curriculare, precum şi câteva auxiliare tehnologice specifice fiecăreia:  

• Citirea şi scrierea - în cazul unor dificultăti uşoare în învățare sau al unor inabilități cronice, dar 
intermitente de a citi şi scrie într-o manieră organizată, programele speciale şi sintetizatoarele de voce pot 
constitui un sprijin real pentru elevii cu cerințe speciale în învățare. Folosind aceste mijloace, elevii îşi pot 
corecta vorbirea şi scrierea, ortografia, pronunția şi auzul fonematic. Elevii cu deficiențe auditive au o 
inabilitate intermitentă de a opera cu informații obținute pe cale auditivă; un computer cu un program 
adecvat îi poate ajuta/asista în primirea, discriminarea şi reținerea unei secvențe de informații şi în aplicarea 
lor. In cazul dificultăților tactile şi motorii, elevii incapabili să scrie lizibil, să plaseze un text pe o linie, 
elevii cu dificultăți în a culege/ordona informații de/pe coloane sau şiruri de numere, elevii care eşuează în 
efortul de amintire a locului unor semne pe pagina imprimată etc. pot reduce prin intermediul computerelor 
aceste dificultăți, deoarece programele procesate vocal controlează textul şi oferă asistență în citirea 
coloanelor sau şirurilor. 

În cazul dificultăților moderate în învățare, elevii cu un limbaj sărac şi care îşi concentrează atenția 
pe termen scurt, elevii cu dificultăți în memorare şi în percepție, cu motivație săracă şi care sunt uşor de 
distras de către alți stimuli, cei care nu colaborează la diferite activități, utilizând computerul, ar putea să 
folosească o tastatură Concept, împărțită în arii senzitive, şi să acceseze informații nonverbale, pe bază de 
imagini. Rezultatele obținute sunt: creşterea concentrării atenției, colaborarea mai bună cu alți colegi, sunt 
mai puțin distraşi în comparație cu alți elevi care nu au beneficiat de sprijinul calculatorului. 

Programele-cadru (libere de conținut) permit copiilor să ia decizii şi oferă profesorilor posibilitatea 
să-şi proiecteze propriile mijloace în funcție şi de alte resurse materiale disponibile în clasă. De exemplu, 
profesorii pot consolida schemele lingvistice dezvoltate pe cartele sau planşe, folosind un computer cu 
aceleaşi materiale. Tastatura Concept, care include caracteristici, cuvinte, fraze, imagini sau desene 
adaptate abilităților intelectuale şi lingvistice, înlocuieşte tastatura obişnuită; prin utilizarea ei, copiii devin 
capabili să creeze mici povestioare sau să scrie orice altceva printr-o interfață individualizată a unui 
computer, cu o tastă A-face/Scriere dezvoltată în acest scop. 

Elevii cu dificultăți severe în învățare pot beneficia de programe speciale, care oferă o stimulare 
progresivă prin imagini desenate. Atenția vizuală a elevilor, fixarea şi urmărirea imaginilor pot fi 
consolidate folosind programe care creează strălucire, imagini colorate, insoțite de sunete. Acei copii care 
dezvoltă o concentrare a atenției pot ajunge să manipuleze imagini. Elevii care nu vorbesc pot învăța cum 
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să folosească imagini pentru a-şi exprima alegerile; astfel, îşi dezvoltă coordonarea ochi-mână şi îşi 
consolidează legătura cu interfața monitorului. Unii ajung să opereze cu obiecte reale, similare celor de pe 
monitorul calculatorului, sau doar cu obiectele de pe monitor. Se poate accede la secvențiere şi la formarea 
abilităților de precitire, în funcție de potențialul fiecărui elev. Câteva dintre aceste achiziții pot fi realizate 
prin intermediul jocurilor pe computer. 

Computerele pot servi şi ca mediator în interacțiunea dintre elev şi profesor. Apelând la obiectele 
reale, corespondente ale celor de pe ecran, profesorul îi ajută pe cei care nu înțeleg imaginile prezentate pe 
monitor. O dată ce imaginea e înțeleasă, profesorul o poate substitui cu simboluri. Pentru cei care nu citesc, 
computerul creează sunete şi imagini. Sintetizatoarele vocale pot vorbi, pot spune instrucțiunile lent şi clar 
şi, dacă e necesar, le pot repeta. Efectele de sunet reprezintă frecvent stimuli puternici. Elevii lucrează cu o 
tastatură specială şi creează sunete muzicale. De asemenea, ei controlează computerul prin intermediul 
sunetelor (programul Micro-Mike, care încurajează vocalizarea). 

Computerele sunt utile în a-i ajuta pe elevi să învețe să stăpânească descifrarea unui vocabular de 
bază pentru a se descurca pe stradă sau la magazin. Match este un program care aranjează cuvintele la 
întâmplare pe ecran şi copiii trebuie să le potrivească cu imaginile vizualizate. Copiilor le place să-şi 
pregătească singuri contextele, alegând ei înşişi imaginile, şi astfel vocabularul lor se dezvoltă. Copiii 
potrivesc imaginile cu cuvintele corespunzătoare sau cu prima literă din cuvânt, cuvintele sunt scrise pe 
monitor sau sunt spuse din memorie; de asemenea, copiii pot găsi un cuvânt din litere amestecate, pot 
adăuga cuvintele care lipsesc într-o propoziție sau într-o poveste. Toate aceste sarcini cer în rezolvarea lor 
abilitățile citirii. 

Copiii cu dificultăți cognitive au adeseori probleme în dobândirea deprinderilor necesare cititului. 
Profesorii îi ajută folosind programe cu desene tridimensionale. Folosirea acestor programe admite o 
diversitate de sarcini şi modalități concrete: copiii completează desenele cu mai multe figuri, apoi trebuie 
să răspundă la întrebările scrise în legătură cu ceea ce au făcut; descoperă animale ascunse în cutii sau 
trebuie să-şi descopere propria fotografie între alte multe fotografii ale altor copii, dând instrucțiunile: 
„sus", „jos", „în spate", „în față", „în jurul" etc. De asemenea, elevii pot cere computerului să le spună alte 
semnificații ale cuvântului, să le arate o imagine sau o secvență de desen animat, care să-i ajute să priceapă 
semnificația cuvântului; ei pot cere, să le dea definiția din dicționar sau să le ofere un exemplu în care 
cuvântul să apară într-un context sau să-l citească cu voce tare. 

Un alt program de facilitare a învățării citirii este şi Hyper Card. Folosindu-1, elevul mută cursorul 
pe cuvinte, iar computerul le citeşte; computerul citeşte poveşti cu o voce de copil care pare naturală 
deoarece a fost prelucrată digital. Pentru că mulți cititori cu probleme de vedere citesc diferite cărți încet şi 
au dificultăți în a manevra mari cantități de tipărituri cu format mare sau în sistem Braille, s-au introdus în 
procesul de învățământ CD-ROM-urile cu caractere mari şi vorbire sintetizată pe computer. 

Intervenția profesorului nu poate fi înlocuită de computer, dar profesorul poate îmbunătăți împreună 
cu computerul capacitatea de a citi a copiilor şi adulților cu dificultăți de învățare. Computerul le menține 
mai eficient atenția trează, exersează citirea şi o corelează şi cu alte laturi ale limbajului sau ale activității 
intelectuale. Evident că pot exista şi limite în utilizarea computerului pentru această arie curriculară, în 
special cele care țin de discriminarea auditivă şi de distingerea corectă a unor grupuri de litere, slaba 
coordonare oculomotorie şi controlul limitat al mişcărilor ochilor de la stânga la dreapta paginii în cazul 
citirii, ajungând să recunoască un număr limitat de cuvinte întregi care au aceeaşi lungime, aceeaşi literă de 
început sau sfârşit sau aceeaşi plasare în frază (expresie). 

• Comunicarea - primele obiective care trebuie atinse în această arie sunt: dobândirea înțelegerii 
cuvântului vorbit şi formarea capacității de exprimare într-o multitudine de activități de vorbire şi ascultare, 
găsirea unui stil adecvat de răspuns în fața interlocutorului. Capacitățile expresive includ vorbirea, gesturile 
şi expresiile faciale; capacitățile interactive includ contactul vizual şi luarea cuvântului pe rând în 
conversații; capacitățile perceptive includ auzul şi văzul, care pot fi limitate de deficiențele senzoriale. Când 
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există un deficit cognitiv moderat/sever, persoanele nu mai pot utiliza informațiile senzoriale pe care le 
primesc şi nu mai găsesc modalități eficiente de exprimare. 

Folosirea computerelor stimulează dezvoltarea sensibilității conştiente şi oferă modalităti de 
substitutie pentru exprimarea elevilor care nu vorbesc. Vorbirea sintetizată (folosirea sintetizatoarelor de 
voce) este un element pentru antrenarea copiilor cu dificultăți în învățare; de exemplu, Stylus, un program 
special şi uşor de utilizat, spune textul copiilor printr-un sintetizator de voce. Vocea lui de robot îi amuză 
pe copii şi-i încurajează să se exprime, iar când elevii îşi aud propriile creații citite de vocea computerului, 
rezultatele pozitive devin vizibile imediat. Computerele îi ajută pe cei care învață să vorbească atât prin 
sintetizatoarele de voce, cât şi prin text. O altă variantă de folosire a computerului în scopul ameliorării 
limbajului şi comunicării este şi programul McGee, care foloseşte un personaj de desen animat foarte 
nostim pe care elevii îl trimit cu ajutorul mouse-ului să exploreze o casă sau îl determină să facă diferite 
acțiuni: să-şi perieze dinții, să plece în excursii etc. - toate acestea realizate într-o grafică atractivă. 

Astfel, se poate observa importanța utilizării calculatorului pentru copiii cu dizabilități, fiind un 
intrument care determină progresul. 

În concluzie, folosirea IAC poate ajuta persoanele cu dizabilități să-şi depăşească starea de handicap, 
să devină mai puțin dependente şi să-şi îmbogățească repertoriul de deprinderi şi capacităţi. Cu toate 
acestea, realitatea a arătat că aceste efecte benefice nu au fost posibile în toate situaţiile. Se face trimitere 
astfel la problema concordanţei dintre necesităţile beneficiarilor şi exigenţele tehnologiei, concordanţă care 
a fost scăpată din vedere atunci când organizaţiile guvernamentale sau cele de caritate s-au gândit să ofere 
computere unităţilor educative ce integrează copii cu cerinţe speciale. Percepţia donatorilor este că au oferit 
o soluţie valoroasă, dar, neţinând cont de aspectul compatibilităţii tehnologiei cu trebuinţele personale, ea 
poate fi puţin eficientă. Găsirea computerului corespunzător este dificilă şi nu trebuie neglijată. 
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IMPORTANȚA TEHNOLOGIEI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
PROF. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA TUTULAN MARIA - PACHIȚA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA, BUZAU 
  

Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei informației, calculatorul a devenit un instrument 
indispensabil oricărei persoane, instrument prin intermediul căruia putem avea acces la impresionante surse 
de informare datorită numarului mare de site-uri web existente, biblioteci virtuale sau muzee on-line, un 
instrument cu ajutorul căruia orice persoană poate păstra legătura cu familia sau cu prietenii și cu ajutorul 
căreia se pot obține informații într-un timp redus și cu costuri minime. Cu toate acestea trebuie avut în 
vedere și faptul că și excesul de tehnologie poate fi un pericol serios la adresa sănătății și a dezvoltării 
armonioase a copiilor. 

 Calculatorul a devenit indispensabil și în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele didactice 
în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a 
câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării 
prezentării informaţiilor. 

 Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea pasivă 
de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în acest mod 
abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o 
mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a se implica în procesul educaţional şi de a deveni 
parteneri ai profesorului în cadrul clasei. 

 Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea cu 
elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive. Profesorul rămâne factorul care aduce 
resursele sale personale, umane în procesul educativ şi care se angajează cu întreaga sa personalitate în 
educaţie. Profesorul este cel care stabileşte comunicarea vie cu elevii, prin intuiţie, empatie, creativitate şi 
adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel care modelează şi caracterele acestora. În acest proces, 
calculatorul este un instrument auxiliar folosit de profesor, instrument care modifică sistemul de învăţare 
tradiţional şi permite căderea barierelor în accesarea informaţiilor. 

 În predarea variatelor discipline se folosesc în prezent pe scară largă softurile educaţionale, adică 
lecţii interactive adaptate nivelelor de vârstă şi claselor respective. Astfel, calculatorul este cel care oferă 
instruirea elevilor, fiecare lecţie urmând nişte secvenţe şi fiind dirijată de profesor, cel care stabileşte şi 
obiectivele educaţionale. De multe ori, calculatorul oferă şi modalităţi de exerciţiu după ce conţinuturile 
lecţiei au fost prezentate, pentru predarea unor elemente de bază, aşa cum sunt operaţiile aritmetice – 
adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea. La finalul secvenţelor de învăţare, există şi posibilitatea ca 
elevii să fie testaţi pentru a conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi înţeles şi pentru a corecta 
eventualele erori sau lacune. Testarea se realizează de obicei prin intermediul intemilor cu alegere multiplă, 
elevilor dându-li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra celor învăţate şi de a consolida informaţia. 
Simulările utilizate în cadrul lecţiilor virtuale sunt de multe ori spectaculoase pentru elevi. Astfel, ei pot 
vedea cum se formează, de exemplu, formele de relief, pot asista la experimente de fizică sau de chimie, 
sau pot vizualiza rotirea în spaţiu a diferitelor forme geometrice. Înţelegerea diferitelor procese şi fenomene 
este mult uşurată prin oferirea unui suport vizual elevilor, iar aceştia devin mult mai motivaţi să participe 
la lecţie şi să înveţe. 

 Soft-ul educaţional poate reprezenta totodată şi un instrument cu ajutorul căruia elevul să înveţe prin 
explorare. Astfel, pot fi utilizate programe cu care elevii să scrie diferite texte literare sau să compună 
versuri, să realizeze aplicaţii pentru baze de date sau pentru a realiza un calcul tabelar. Elevii utilizează 
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soft-ul în mod activ pentru a rezolva mai multe sarcini de gândire, ceea ce duce la o învăţare eficientă şi 
durabilă. Profesorul este din nou cel care setează obiectivele învăţării şi fixează cadrul în care se desfăşoară 
activitatea elevilor. 

 Altă modalitate de utilizare a calculatorului în procesul instructiv-educativ este de a oferi resurse 
care să fie căutate şi accesate de către elevi, profesorul fiind cel care propune conţinuturile de învăţare sau 
temele. Fiind ales un subiect care va fi supus discuţiei în cadrul clasei de elevi, profesorul ridică diverse 
întrebări legate de subiectul respectiv, elevii având ca sarcină să răspundă la aceste întrebări, să găsească 
informaţiile adecvate, să le organizeze şi să ofere răspunsurile cerute. Folosirea calculatorului ca sursă de 
informaţii este foarte importantă, elevii putând accesa de exemplu Internetul sau enciclopediile multimedia. 
Acest mod de abordare stimulează învăţarea prin descoperire la elevi, ei nu mai sunt cei care recepţionează 
informaţii, ci trebuie în primul rând să înţeleagă întrebările pe care profesorul le pune, urmând ca apoi să 
găsească ei înşişi informaţiile şi să le sintetizeze. Elevii sunt cei responsabili de găsirea informaţiilor din 
diferite surse, fiind provocator pentru el să ajungă la propriile sale concluzii. Este mai important modul în 
care elevul ajunge la aceste concluzii şi nu rezultatul în sine, aici intervenind procesul de gândire, modul 
de raţionament şi analiza şi sinteza informaţiilor. Având o anumită temă, cum este de exemplu fenomenul 
de încălzire globală, răspundurile elevilor pot fi foarte variate la întrebările propuse de cadrul didactic, dar 
este mult mai important modul în care ei argumentează aceste răspunsuri, sursele de informare şi dezbaterile 
ce pot fi generate în cadrul clasei, pornind de la această bază. Profesorul este aici un facilitator al învăţării, 
nu mai este cel care oferă informaţiile de-a gata, iar sarcina pe care elevul o are de realizat este mai mult 
calitativă, decât cantitativă. 

 Crearea proiectelor multimedia este un alt mod de a utiliza calculatorul în cadrul procesului educativ. 
Pe de o parte, cadrele didactice pot fi cele care realizează prezentări multimedia şi le proiectează în cadrul 
clasei, prezentând diferite conţinuturi elevilor, fapt foarte des utilizat astăzi în şcoli. Pe de altă parte, elevii 
pot fi cei care construiesc propriile prezentări multimedia ca proiecte la diferite discipline, susţinându-le în 
faţa profesorului şi a elevilor din clasă. Acest tip de proiecte favorizează dezvoltarea creativităţii, pun în 
mişcare un sistem complex de integrare a informaţiilor şi abilităţilor, utilizându-se calculatorul practic ca 
un mijloc de comunicare. Modalitatea de creare de proiecte multimedia poate fi desfăşurată sub forma 
lucrului în echipă compusă din 3-6 elevi, ceea ce implică dezvoltarea la elevi a abilităților de colaborare, 
negociere, asumare de responsabilităţi. Şi în acest caz, profesorul are rolul de a facilita dezvoltarea 
proiectului, ajutându-i pe elevi atât la familiarizarea cu tehnologia, dacă este cazul, cât şi pe parcursul 
proiectului, însă elevii vor fi cei care decid conţinuturile şi forma prezentării. 

 Calculatorul este utilizat însă nu numai în procesul clasic de predare-învăţare, ci şi în activitatea 
consilierilor psihopedagogi de orientare şcolară şi profesională a elevilor. Astfel, calculatorul poate fi 
utilizat pentru îndrumare şi orientare, fiind vorba despre programe interactive care oferă informaţii despre 
piaţa muncii sau despre diferite meserii, programe care pot facilita găsirea unui loc de muncă disponibil 
sau teste pentru stabilirea intereselor sau aptitudinilor profesionale. Calculatorul poate fi utilizat cu succes 
în şcoală, prin jocuri şi simulări – pentru învăţarea meseriilor, programe de autoevaluare – administrează 
chestionare şi stabilesc un profil al ocupaţiilor potrivite persoanei respective, teste psihometrice, redactare 
a CV-urilor, scrisorilor de prezentare sau de motivaţie, programe de ajutor în luarea deciziilor sau programe 
de căutare a informaţiilor – cele prin care poţi găsi locuri de muncă pe baza unor criterii stabilite. Toate 
acestea oferă elevilor o bază foarte importantă pentru pregătirea lor viitoare şi pentru integrarea lor socio-
profesională, facilitându-le accesul mai uşor la piaţa muncii şi la deciziile de carieră. Există şi o serie de 
programe care pot fi utilizate pentru consilierea personală a elevilor, pe diferite problematici: prevenirea şi 
combaterea consumului de alcool în rândul elevilor, sau educaţie în sfera sexualităţii. Aceste programe pot 
fi parcurse în sesiuni succesive, oferind elevilor oportunitatea de a se implica în diferite decizii prin 
simularea unor scenarii din viaţa reală şi prin analizarea consecinţelor acestor decizii. Nici în cadrul 
consilierii, calculatorul nu poate înlocui relaţia directă dintre profesionist şi elevul consiliat, relaţie care 
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oferă un cadru important pentru schimbare şi evoluţie a elevului, fiind însă un instrument util şi cu o largă 
aplicabilitate. 

 Având în vedere toate acestea, calculatorul este astăzi cel care facilitează atingerea unor scopuri 
importante în învăţare şi poate fi utilizat de către cadrele didactice într-o varietate de situaţii. Pregătirea 
lecţiei în care este utilizat calculatorul este deosebit de importantă pentru profesor, deoarece atingerea 
obiectivelor de învăţare depinde în cea mai mare măsură de proiectarea didactică şi de stabilirea prealabilă 
a secvenţelor lecţiei. Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte complexă, de a-şi antrena întreaga 
creativitate şi abilitate de a îmbina mijloacele tradiţionale cu cele inovative în cadrul lecţiei, în funcţie de 
obiectivele sale şi de adaptarea la caractersiticile psiho-individuale ale elevilor săi. 

 În concluzie, putem spune că pentru a realiza un învățământ de calitate și pentru a obține cele mai 
bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare – învățare - evaluare, cât și metodele 
moderne. 
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RESURSELE WEB ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
PROF. TATU ALINA 

 
„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului ») 
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de 
activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 
a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 
facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 
cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 
românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 
elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 
pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 
disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 
manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 
competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 
tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 
de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 
și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 
al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. 
prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua 
Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora 
de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 
activitatea desfăsurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obtinerea abilitătilor de lucru. Sunt 
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deschiși la tot ce presupunere inovație în educatie pentru a livra cunottințe moderne de actualitate astfel 
încât elevii să facă fată, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 
bacalaureat, olimpiade si concursuri scolare), dar si mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informatie, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE!: 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 
 

PROF. INV. PREȘC. TATU EMILIA MARIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 BRAȘOV, JUD. BRAȘOV 

 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată.  
Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate 

(vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această 
perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum 
se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent 
de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe 
care o traversӑm. 

O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel 
un impact negativ asupra învățării temeinice.  

Locul de învățare e doar punctul de pornire, dar nu e suficient pentru școala online. E nevoie și de 
calculatoare, pe care elevii să le folosească acasă. În multe țări europene, peste 95% dintre elevi spun că au 
un calculator acasă, la care pot lucra.  

Noi, profesorii, nu am fost pregătiți pentru a face învățământ la distanță, educație, folosind tehnologia 
online. Este o mare diferență între activitatea de învățare în clasă, față în față, și cea care are loc în spațiul 
virtual. Chiar dacă suntem bine echipați cu certificări, diplome, trebuie să facem o schimbare majoră de 
paradigmă. Și constatăm că nu deținem competențele respective. 

 Dacă în ultimii 10 ani, de când tot vorbim de IT, de includerea ei în activitățile de predare, am fi 
început să practicăm aceste lucruri pe bune, probabil că ne-ar fi fost un pic mai ușor. Apoi, desigur, urmează 
limitările materiale. Ele sunt atât la elevi, cât și la cadrele didactice, nu toți copiii au echipamentele necesare. 
Dar mai sunt și copiii care au acces la internet și echipamente, dar care nu au participat. Fie că nu au fost 
interesați, fie că nu au considerat că e important, primele săptămâni au fost destul de confuze. Poate că unii 
copii nu au participat pentru că nu au un spațiu adecvat acasă, o cameră unde să își poată desfășura 
activitatea. Sunt destui profesori care nu au nici ei echipamentele care să suporte aplicațiile de care ai nevoie 
atunci când faci educație online. Cu un telefon nu poți să faci acest lucru. Imaginați-vă o conferință pe 
Zoom, în care partajezi ecranul ca să poți vedea toți copiii – nu vezi aproape nimic. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de verificare și 
notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat 
activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la 
distanțӑ. 

Așadar, în vremuri excepționale, educația la distanță devine o soluție viabilă, care funcționează pentru 
că e pusă în slujba celor care își doresc să învețe.  

Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 
particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 
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PROF. INV. PREȘC. TATU EMILIA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBINUȚA” 
 FAGARAȘ, JUD. BRAȘOV 

 
Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 

incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument 
de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe 
pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele 
tradiționale vechi nu ocupă perioada desășurării unei activități normale de zi cu zi, în incinta unității de 
învățământ. 

Putem spune că pentru multe cadre didactice a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea resurselor 
digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de preșcolari/elevi, este o adevărată 
provocare, chiar dacă aceștia par cu mult mai avansați decât cadrele didactice în ceea ce numim noi 
tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării cu 
un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare. 

Copiii sunt foarte vulnerabili, au capacitate redusă de discernământ între bine și rău, au un grad scăzut 
la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul online are un efect negativ 
asupra stării lor emoționale și confortului psihologic. Astfel, vorbind despre școală și Internet, suntem 
nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze copiii pentru a face față fluxului de 
informații noi, provocărilor Internetului și riscurilor la care sunt supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau 
portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau 
jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre inteligența online, pe care orice copil trebuie să o dezvolte, în 
special cu ajutorul și susținerea părinților, educatorilor și profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau telefonul 
mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal sau dăunător. 
Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul poate face cunoștință cu 
persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine definit între „aici” se poate și ”aici” 
nu se poate de făcut click. De aceea este foarte important ca în școală orice elev să fie informat despre cum 
click-ul îl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar periculoase. 

 În procesul de organizare a contat foarte mult leadership-ul de la nivelul unității de învățământ, dar 
și colaborarea între cadrele didactice. Numărul comunităților de cadre didactice care au colaborat 
constructiv pentru a învăța și pentru a pune în funcțiune un program coerent este mai degrabă mic. 
Activitățile online sunt mai grele, necesită mai mult timp până ți le pregătești și trebuie să ai mai multe 
soluții de rezervă în cazul în care ceva nu merge. Explicațiile nu ajung în aceeași măsură la toți. După ce 
au loc anumite explicații, intervin toate întrebările lor. Și chiar dacă am stabilit niște mici reguli pentru buna 
funcționare a claselor online, de pildă, trebuie să apese butonul de ridicat mânuța din aplicație, să nu 
vorbească toți odată, ei sunt spontani, vorbesc unii peste alții, alții nu îndrăznesc să vorbească deloc, alții 
nu își deschid nici camerele. Există și această mică problemă... în a fi văzut”. 

Ca un ritual, în fiecare dimineață, la începutul activităților îi întreb pe copii ce își doresc. Răspunsul 
pare să fie de fiecare dată același: „toți la unison spun că vor la grădiniță, că le este foarte dor de colegi, 
de activități și de toate lucrurile pe care le făceam împreună”. 

 
 

 

1532



 

AUTOCUNOASTEREA SI DEZVOLTAREA PERSONALITATII-EXEMPLE 

DE BUNE PTACTICI 

 

PROF. TATUCU ANGELICA 

CLUBUL COPIILOR CARANSEBES, CARAS-SEVERIN 
 

AUTOCUNOAŞTEREA, IMAGINEA DE SINE 

 Conceptul de autocunoaştere este un demers de conştientizare a limitelor, posibilităţilor şi 

componentelor propriei personalităţi. Autocunoaşterea va duce la construirea imaginii de sine, adică la 

modul în care fiecare dintre noi se percepe pe sine însuşi. Cei care au o imagine de sine pozitivă au mai 

multă încredere în ei, sunt încrezători şi duc la bun sfârşit sarcinile sau activităţile pe care le încep. Cei cu 

o imagine de sine negativă nu au încredere în forţele proprii, se tem de eşec şi au rezultate slabe atât la 

şcoală, cât si în cercul de prieteni. Gradul de autocunoaştere şi imaginea de sine se pot observa usor în 

comportamentul copiilor, în felul în care fac faţă situaţiilor noi, chiar şi în modul în care reacţionează şi 

interacţionează cu cei din jur. 

 Imaginea de sine are următoarele componente: 

•Eul fizic: totalitatea componentelor fizice; 

•Eul moral: totalitatea caracterelor morale; 

•Eul individual: caracteristicile personalităţii noastre; 

•Eul familial: după cum vedem propria noastră persoană din prisma evaluării familiei; 

•Eul social: perceperea propriei noastre persoane din prisma mai largă sau mai strâmtă a societăţii în 

care trăim.  

 Imaginea de sine nu este numai pozitivă sau negativă, poate fi rigidă şi flexibilă. La persoanele cu 

imagine de sine rigidă există o mare diferenţă între opinia colegilor şi propria evaluare, întâmpinând greutăţi 

în relaţiile interpersonale. Oamenii cu o imagine de sine flexibilă acceptă, prelucrează informaţiile care nu 

sunt în concordanţă cupropriile păreri şi se adaptează uşor la schimbări. In opinia lui Merei Ferenc, până la 

vârsta şcolară autocunoaşterea nu este una intelectuală, ci mai degrabă una emoţională – de natură afectivă, 

sentimentală. Autocunoaşterea copilului nu este bazată pe cunoaştere, nu este propria lui analiză, imaginea 

de sine a copilului se dezvoltă sub presiunile cerinţelor impuse de către cei din jur. Astfel părinţii şi şcoala 

au o mare responsabilitate în ceea ce priveşte dezvoltarea imaginii de sine a copiilor. 

 Autocunoaşterea oferă posibilitatea copiilor de a face faţă greutăţilor ce se ivesc în calea lor prin 

evaluarea corectă a propriilor abilităţi şi competenţe. 
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 În formarea deprinderilor de autocunoaştere, în aprecierea reală a propriei persoane, un rol important 

îl are opinia altora despre noi. Pentru o dezvoltare armonioasă este indispensabil rolul critic şi moralizator 

al mediului social. Rezultatul autocunoaşterii este conştientizarea a ceea ce suntem în stare şi ce trebuie să 

mai perfecţionăm ca să devenim ceea ce ne-am propus să fim. Insuficienta cunoaştere de sine şi a 

autoaprecierii poate cauza tulburări de integrare în societate.  

 Copiii mici au înclinaţia să vadă într-o lumină pozitivă propria persoană, din punctul de vedere al 

dezvoltării lor este nu numai normal, dar în cele din urmă are şi o influenţă deosebit de bună. Harter (1990) 

a observat că percepţia pozitivă motivează copiii în atingerea unor obiective importante. Cu alte cuvinte, 

ajută la o dezvoltare mai rapidă a lor. De aceea ar trebui monitorizaţi copiii care au o percepţie negativă 

despre ei înşişi. Acumularea de succese şi insuccese la şcoală influenţează formarea autoevaluării elevilor. 

Experienţele positive acumulate în timpul anilor de şcoală nu oferă garanţia dezvoltării unui profil 

individual pozitiv, dar ajută la formarea acestuia. În schimb acumularea unui şir de insuccese garantează 

formarea unui profil şcolar individual negativ. 

 Elevii care dispun de un profil individual negativ îşi subestimează capacităţile şi nu estimează pozitiv 

calitățile. Propriile greşeli sunt mari, dar nu sunt recunoscute în faţa altora. Caracteristic lor este evitarea 

unui comportament care le-ar aduce insucces, se retrag din faţa problemelor şi ocolesc situaţiile competitive 

(Devai şi Sipos, 1986).  
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EDUCATIE FARA FRONTIERE, EDITIA 2020 

SCOALA ALTFEL. SCOALA DE ACASA 

 

MARIA TENDEA  
 

Conceptie, pareri pro si contra despre aceasta forma de invatamant 

Predarea in mod traditional este modalitatea prin care s-au format generatiile de elevi, de cand exista 

scolii.Avem modele de dascali din literatura romana si universala: “Domnul Trandafir” (M.Sadoveanu), 

dascalul Vasile din “Amintiri din copilarie”, de Ion Creanga, dascalul din “Cuore, Inima de copil “de 

Edmondo de Amicis…. 

Dascalul traditional a fost elogiat in operele literare sau stiintifice de-a lungul timpului. 

Predarea de acasa, online, a aparut datorita unei situatii fara precedent, prin existenta COVID-19 in 

Europa si intreaga lume. 

Acest mod de predare, creaza un model de dascal modern, capabil sa continue parcursul sau educativ, 

pentru “a ghida “spre invatare, pe elevii din diferite cicluri de invatamant . 

Acest mod de predare este diferit prin faptul ca nu se face activitatea “face-to-face”.La inceput elevii 

nu au fost obisnuiti sa invete toate lectiile dintr-o zi pe aceasta cale, noi dascalii nu putem observa in acest 

mod, in intregime limbajul corpului celorlalte persoane si a trebuit sa fim putin mai atenti la reactii pentru 

a le putea citi correct. 

Si aceasta forma de invatare este eficienta pentru ca micii elevi pot sa invete cu calculatorul, isi 

dezvolta abilitatile tehnice sau de lucru cu dispozitive mobile sau platforme online, chestiune foarte 

importanta in momentul in care ne aflam . 

Pentru elevi, un program de tip online aduce impreuna controlul asupra procesului propriu de invatare 

si constituie o experienta inedita .Elevii pot asimila informatii in ritm propriu, pot avea acces la materialele 

de curs sau la alte resurse indiferent unde se afla si pot comunica si colabora usor cu dascalii.Noi, dascalii 

avem acces la mai multe informatii despre stilul de invatare al elevilor si le putem utilize pentru a 

personaliza si adapta cunostiintele, informatiile, pentru fiecare elev in parte . 

Iata, deci ca scoala de acasa ne ajuta sa ne adaptam la cerinte noi si in permanenta schimbare, 

interactionam in alt mod decat concepeam in urma cu cativa ani, in aceasta activitate invatam cum sa 

invatam atat noi cat si elevii. 

Din pacate sunt elevi care provin din familii dezavantajate cu greutati si lipsuri care nu pot sa intre la 

lectiile online, deoarece nu au calculator sau telefon performant. Cu astfel de elevi suntem nevoiti sa 

comunicam prin convorbiri telefonice sau prin corespondenta. 
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EDUCAȚIA FARA FRONTIERE 

RELAȚIA BIBLIOTECĂ – BIBLIOTECAR – UTILIZATOR 
 

TEODORU PARASCHIVA, BIBLIOTECAR  
COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA ,,ELENA DOAMNA’’ GALATI 

 
 BIBLIOTECA a fost mereu considerată „parte din temelia civilizaţiei“ și a jucat un rol foarte 

important în progresul mondial al culturii şi al tehnologiei. Poetul german Goethe le-a numit „memoria 
omenirii“. Biblioteca joacă un rol esential în comunitate, este cea care oferă servicii de informare şi 
documenare sub diverse forme şi în contexte diferite. Astfel, aceasta contribuie la dezvoltarea personală a 
utilizatorilor prin educaţia formală, prin educaţia pe tot parcursul vieţii, prin activităţile desfăşurate după 
încheierea orelor de şcoală, prin cultura informaţiei, activităţi de petrecere a timpului liber sau acces la 
informaţii. Un alt aspect acoperit de către biblioteca este legat de coeziunea socială, spaţiul instituţiei 
transformându-se într-un loc al întâlnirii şi un centru pentru dezvoltarea comunitară. Identitatea culturală şi 
locală reprezintă probleme cu un impact semnificativ asupra comunităţii şi care trebuie să fie popularizate 
prin intermediul bibliotecii (scolare si publice), iar imaginaţia şi creativitatea dezvoltă interesul publicului 
pentru activităţile culturale. Toate acestea demonstrează că biblioteca deţine un rol social special în 
comunitate, iar serviciile oferite de către aceasta sunt axate pe îndeplinirea acestui rol. Imaginea istorică a 
bibliotecarului s-a bazat pe faptul că biblioteca a îndeplinit o funcţie unică într-un mod unic. Bibliotecarul 
trebuie să fie un element stimulator care nu se limiteaza a fi numai un custode al depozitului de gândire şi 
artă, ci caută să fie un difuzor al culturii în incinta instituţiei cărţilor, dar şi dincolo de această instituţie. El 
este un factor stimulator care caută a pune în mişcare cartea, pentru a răspândi cultura, pentru a atrage 
membrii comunităţii spre cultură. Ea, biblioteca, a fost întotdeauna instituţia cu o colecţie de materiale bine 
organizate şi uşor accesibile beneficiarilor; cu bibliotecari ce aveau cel puţin idee cum să găsească 
materialele. A fi bibliotecar înseamnă, în primul rând, să iubeşti cărţile, să găseşti acel limbaj de a comunica 
cu litera scrisă şi, nu în ultimul rând, să ştii să comunici cu oamenii, cu cei care deschid uşa bibliotecii. 
Bibliotecarul are un şir de activităţi pe care cititorul nu le ştie. A fi bibliotecar înseamnă să lucrezi cu 
publicul, să te adaptezi unor condiţii de lucru, să fii veşnic surâzător şi amabil. A fi bibliotecar înseamnă 
pasiune, răbdare, pricepere, pregătire. A fi bibliotecar înseamnă stăruinţă şi entuziasm, cultură şi informaţie, 
spirit creator şi perseverenţă. Ideile de renovare a funcţiilor sale îl plasează în centrul unor activităţi de mare 
actualitate: informare, cercetare, educaţie sau recreere, vitale societatii moderne. El este într-o continuă 
perfecţionare, desfăşoară o muncă asiduă, învăţând singur şi pe utilizatori în acelaşi timp. În ultimii ani se 
vorbeşte mult despre rolul bibliotecii în societatea contemporană, mutaţiile care au avut loc în ultimele 
decenii în plan informaţional şi influenţa acestora asupra domeniilor cărţii şi a bibliotecii. Dacă bibliotecile 
de astăzi sunt diferite de cele de acum un secol, e firesc ca şi bibliotecarii informaţiei să fie diferiţi. 
Îndrumarea lecturii este un pas important în stabilirea relaţiei de încredere dintre bibliotecă şi utilizator 
(cititor) şi a constituit dintotdeauna o sarcină importantă a bibliotecii. Valoarea bibliotecii o constituie 
potenţialul intelectual. 

 Bibliotecarul este mereu în slujba comunităţii, având roluri multiple. El nu se poate mulţumi să fie 
doar gestionar şi operator tehnic, ci trebuie să fie «dascăl», ghidând comunităţile deservite, să fie 
«cercetător», studiind nevoile şi comportamentul utilizatorilor de informaţie; să fie susţinătorul dreptului la 
informaţie, provocând accesul la informaţie nu ca un privilegiu al celor care şi-l pot permite, ci ca un drept 
fundamental. Personalul bibliotecii este cel care creează imaginea bibliotecii şi sporeşte capitalul de 
imagine pozitivă a instituţiei. De felul cum este perceput personalul, depinde în mare măsură şi percepţia 
generală a bibliotecii în comunitate.  
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 Indiferent de evoluţia tehnologiilor, de dotarea bibliotecilor cu tehnologii moderne, bibliotecarul 
trebuie să rămână în centrul activităţii bibliotecii. Într-o lume a informatizării, prezenta bibliotecarului este 
mai valoroasă decât oricând. De aici şi ideea identificării bibliotecarului ca un motor de căutare cu inimă. 
Studiile demonstrează că oamenii preţuiesc mai mult biblioteca atunci când au o relaţie bună cu 
bibliotecarii. Fiecare utilizator si-ar dori să cunoască la prima întâlnire cu biblioteca, un bibliotecar care sa-
l asiste si sa-l asigure de alegerea cartilor pentru lectură şi crearea unor relaţii utilizator-bibliotecar de lungă 
durată.  

 Biblioteca este expresia cunoașterii umane, contrar definiției primare, niciodată n-a fost doar simplu 
depozit de cărți. Spații de depozitare au fost, sunt și vor fi, dar acestea doar pentru a asigura integritatea 
colecțiilor, asigurarea securității în cazurile când instituția are responsabilități aparte pe acest segment, 
pentru a ține departe de ochii lumii, cărțile învechite fizic de trecerea timpului sau poate a unui tratament 
inadecvat. Biblioteca de azi trebuie să fie participativă, ea nu poate exista fără utilizatori și fără bibliotecarii 
care-i dau viață, și fără comunitate, indiferent care anume. Fără implicarea comunității, programe de 
alfabetizare generală și digitală, programe de instruire pe tot parcursul vieții, biblioteca s-ar transforma într-
un loc irelevant. 
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PROF. PT. INV. PRIMAR, TEOFIL MARIA -MAGDALENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ANINOASA, JUD. DAMBOVIȚA 

 
Această perioadă a fost o provocare atât pentru mine, cât și pentru elevii mei de clasa pregătitoare și 

pentru părinții lor. Copiii fiind mici, au avut nevoie de sprijin pentru instalarea și conectarea la platformele 
și aplicatiile utilizate în această perioadă. Am înțeles încă o dată că învățământul este într-o dinamică 
continuă, că trebuie să ne adaptăm situațiilor neprevăzute, că trebuie să ne perfecționăm continuu și să 
căutăm soluții noi și resurse atractive pentru partenerii nostri educaționali. 

La început am comunicat cu clasa prin WHATS APP, dar, simtind nevoia să ne vedem, am apelat la 
ZOOM și MEET. Aceste aplicații sunt foarte eficiente pentru că, în timp real, eu pot să prezent un conținut 
de predat/ consolidat/ recapitulat elevilor și pot interacționa cu aceștia. Eu le cer să vizualizeze materialele 
proiectate de mine, iar ei le pot lucra, utilizând instrumente de scris puse la dispoziție pe platformă. 
Împletim astfel învățarea tradițională, cu cea digitală. 

Aceste două aplicații ne-au adus împreună, ne-au ajutat să împărtășim nu numai cunoștințele, 
realizările, dar mai ales să scurtăm distanța dintre noi, să ne exprimăm trăirile, sentimentele, dorul și 
sentimentele, să ne simțim mai aproape. Pentru mine, a le vedea chipurile zâmbitoare a fost cea mai mare 
bucurie. 

Fiind copii de clasă pregătitoare, am căutat să le vin în întâmpinarea așteptărilor lor specifice vârstei 
cu teme distractive, antrenante, dar care să-mi ofere și mie feed-back-ul necesar. Am utilizat, spre exemplu, 
platforma Wordwall .Este o platformă care, prin diverse activități interactive și jocuri multiplayer, permite 
elevilor o învățare distractivă și relaxantă. Elevii își pot alege tipul de activitate interactivă sau jocul dorit 
în rezolvarea exercițiilor. De asemenea, profesorul poate stabili și timpul de lucru (în funcție de ritmul 
fiecărui elev). Poate fi accesată și utilizată ușor, oferă afișarea feedback-ului pentru elevi (grafice cu 
răspunsurile corecte/incorecte și rezultatele pentru fiecare copil pentru cadrele didactice).Învățarea este 
stimulată prin aplicațiile interactive și jocuri. Nu este limitată de un număr de utilizări, fiecare elev poate 
exersa/fixa cunoștințele dobândite într-un mod atractiv.  

WORDWALL și QUIZIZZ au fost des utilizate de copii deoarece le stârnește atenția, concentrarea și 
competitivitatea. Primele lor reacții au fost: ,,Mai vreeeem!", ,,Ce punctaj ai obținut? " și a continuat 
antrenamentul. Periodic, drept recompensă, utilizam WORDART, unde aprecierile, cuvintele calde, 
încurajările și urările scrise într-o imagine sugestivă îi îndemna la citit.  

O altă aplicație folosită cu succes la clasa mea a fost WIZER. Platforma permite crearea de fișe 
interactive, care pot fi trimise ca temă elevilor, cu posibilitatea de verificare in timp real sau autoverificare. 
Aplicația cuprinde exerciții cu alegere multiplă, cu spații de completat, exerciții de asociere, lectură 
suplimentară, răspunsuri pe baza lecturii, material audio și video .Elevii pot vizualiza lecția/fișa ori de câte 
ori doresc, pot urmări în ritm propriu materialele video în vederea rezolvării sarcinilor de lucru Aplicația 
permite crearea unor lecții integrate, care sunt foarte eficiente în această perioadă a școlii online. Se poate 
edita foarte ușor, iar pe lângă imagini și exerciții scrise, ca pe oricare altă fișă, poți pune și link-uri către 
alte site-uri, respectiv videoclipuri. Sarcinile de lucru pot fi transmise atât scris cât și vocal, ceea ce este 
foarte eficient pentru clasa pregătitoare. 

Pentru a înregistra produsele activităților individuale într-un portofoliu al elevului, am folosit 
aplicația ClassDojo. Mi-a fost foarte utilă deoarece am fost conectată cu elevii și păinţii prin intermediul 
unor caracteristici de comunicare, cum ar fi: fotografii, videoclipuri și mesaje. De asemenea, am putut nota 
aprecieri, recomandări pentru temele de acasă. Feedback- urile sunt personale şi personalizate, nu sunt 
vizibile pentru decât pentru elevul în cauză, iar părinţii sunt la curent cu situaţia copiilor la învăţătură. 
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Activitatea fiecărui elev este contorizată în puncte, obţinute pentru participarea la activităţi, muncă 
suplimentară. 

Consider că activitățile online au adus un plus în această perioadă, le-au dezvoltat copiilor 
curiozitatea, creativitatea, i-au antrenat în activitați, au înlăturat plictiseala, ajutandu-i să-ți petreaca timpul 
în mod util, constructive. A crescut motivația învățării prin utilizarea mijloacelor TIC; copiii timizi au 
devenit mai încrezători pentru că se aflau acasă, în mediu familiar, nu s-a mai simțit privit direct de colegi 
și învățător. Mai mult decat atat, i-au determinat atât pe părinți, cât si pe copii, să înțeleagă importanța 
muncii individuale, să se implice mai mult, să aprecieze școala și munca învățătorului. 

Cel mai important este că au învățat că trebuie să ne descurcăm în situații critice, că viața merge 
înainte, că trebuie să fim optimiști, să avem răbdare 

Această experiență m-a îmbogățit cu mai multă răbdare, mai multă creativitate, mai mult optimism.  
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SCOALA DE ACASA! 

 

 PROF. INV .PRESC. TERTIU DANIELA 

 GRADINITA NR.2 NEREJU MIC 
 

 Tendința de a înțelege învățarea ca pe etapele de netrecut ale unei linii de producție, în care produsul 

e bun dacă a trecut exact și la timp prin punctele A, B, C... etc. este specifică nepedagogului. Cu atât mai 

specifică părintelui care are un fel de naturală urgență și presiune să-și aducă la linia de sosire copiii.Nu 

există „linie de sosire". Procesul de creștere intelectuală - ca și cel de stabilizare fizică și imunitară - e unul 

cu mult „dus-și-ntors". Creșterile sunt urmate de regres, revelațiile sunt traversate de blocaje, memoria e 

contrapunctată de uitări ridicole, performanța e atinsă după multe căderi și ridicări. Învățarea e o spirală, cu 

bucle continue de reîntoarcere, eroare, neputință, pierdere a încrederii.Creșterea se întâmplă cu adevărat 

când copilul e însoțit în drumul lui de un om care are o proiecție luminoasă despre variantele devenirii, nu 

de unul cu reflexe funcționărești de măsurare și îndoială permanentă. 

 Există un mod de a ajuta un copil, de a-l scoate din zona lui de confort, având grijă în primul rând de 

starea sufletească pe care o îmbraci când te așezi la birou, lângă el. Ea este cea care dă direcție sau taie 

aripi, chiar dacă intențiile sunt bune. Fii optimist (fă-ți în minte un scenariu de reușită și creștere), fii înțelept 

(învățarea academică se face mână în mână cu formarea caracterului), fii jucăuș și reglează-i ritmul de lucru 

după pasul calm și stabil al respirației tale. Dacă nu ai acest calm, depărtează-te de el, respiră, uită-te în 

tine, prinde-ți reflexele vechi de perfecționism, control, neliniște.Știu că pentru mulți, făcutul temelor a 

devenit luptă de putere acasă; că vă întrebați de ce copii nostri nu sunt motivati și dornici de a lucra 

independent. Că vă temeți că, poate, ați greșit cu ceva. 

 Un pic de îngăduință și empatie pentru noi: școlarii între 3 și 12 ani nu au, de regulă, motivații 

intrinseci pentru învățarea propusă instituțional și dirijată extern.Ce îi motivează să „lucreze" la școală nu 

poate fi, de cele mai multe ori, suplinit acasă, de familie.Care sunt, de fapt, motivatorii adevărați pentru un 

școlar, în zilele în care școala nu era închisă: 

- o rutină fixă a zilei, o rutină instituțională: copiii descoperă o cadență de lucru, un amestec între 

libertăți și constrângeri, în ritmul cărora se aliniază, copiind comportamente de grup. Acasă este greu să 

transformi sufrageria și mediul domestic de viață în regim organizat, planificat, repetabil și monitorizat de 

o autoritate, alta decât cea intimă, parentală; copiii au nevoie inclusiv de asta: de o figură autoritară externă 

familiei. (autoritate - nu în sens de „severitate"). 

- un rol în grup, o relevanță personală câștigată din oglindirea în ochii celorlalți. În clasă, în pauze - 

copiii învață mult din punct de vedere socio-emoțional. Își exersează puterea limbajului verbal și nonverbal, 

instrumentele tranzacționale, puterea. Și acasă o fac, dar de la 5 ani încolo, familia nu poate înlocui tribul 
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social, anturajul. Cu acesta începe o nouă redefinire a sinelui, o prelungire a construcției pe care mama și 

tata o încep inițial, fără să fie suficienți. Copiii merg la școală ca să se descopere în ochii alterității. De aici 

le vine energia care hrănește dezvoltarea academică: de la relevanța conectării cu celălalt. 

- spațiul clasei, așezarea în bănci, instrumentele de lucru - toate funcționează ca obiectele unui ritual 

menit să declanșeze dispoziția de lucru altfel decât cea de acasă - unde de multă vreme creierul știe să se 

autoseteze pe cunoaștere autodirijată, spontană, informală. Copiii nu știu încă să amestece un spațiu destinat 

altei stări cu un mod de operare format altundeva. Nu pot încă să facă toți, cu ușurință, tranziția. 

- raportul emoțional copil-părinte, copil-profesor. Fiecare dintre aceste două relații propune o altă 

ierarhie tranzacțională. De la părinți, copilul așteaptă validare necondiționată: „mama mă vede dincolo de 

ce produce creierul meu". De la profesor, copilul acceptă o recunoaștere tranzacțională: „el oferă/eu primesc 

și întorc către el. La școală pot fi judecat, măsurat și evaluat. Acasă nu suport ca mama sau tata să facă asta 

cu mine - acest lucru ar însemna că de câte ori mintea mea nu produce rezultatul așteptat, eu pot fi iubit mai 

puțin."Fiecare dintre cei 4 factori de mai sus nu pot fi reproduși acasă. De aceea mulți copii par să nu aibă 

motivații. De aceea școlile sunt încă instituții. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

PROF. TICEA DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ˝CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU˝, 

BUZAU 
 
 Învățământul este cel care pune bazele unei societăți. Însă, în contextul situației cu care a trebuit să 

ne confruntăm în ultimele luni, am fost nevoiți să primim o provocare, și anume învățământul on-line, o 
provocare pe care am primit - o și care ne-a schimbat modul de viață. 

 PRO: Inițial copiii au fost captivați de ineditul situației, de faptul că acum le era permis să folosească 
tehnologia fără să aibe o limită, iar cel care iniția întâlnirea trebuia să caute materiale cât mai atractive, 
asigura comunicarea și ajuta la menținerea acesteia.  

 Astfel, prin aceste platforme se continuă predarea. 
 Cadrul didactic trebuie să faciliteze transmiterea cunoștințelor, să ușureze, evaluarea, deoarece 

aceasta se  
 poate face prin platformele utilizate; 
 Ca punct tare putem nota și faptul că se transmite un feed-back în timpul activității on-line. 
 Putem considera un punct forte și faptul că elevii învață în spațiul casei, asigurându-le astfel un 

confort  
 psihic. 
 Elevii își îmbunătățesc competențele digitale, necesare mai târziu. 
 Contra: Lipsește conexiunea care se creează atât cu colegii, dar și cu profesorii și nu pot primi 

explicații  
 concrete.  
 La punctele slabe se poate trece faptul că nicio platformă nu este sigură, există probleme de 

confidențialitate, probleme legate de accesul unor persoane străine la întâlnirile on-line sau 
supraaglomerarea unor platforme și de aici accesul permis sau nepermis al întregului efectiv al clasei. 

 Putem puncta și faptul că încă sunt copii care nu dispun de tehnologia necesară participării la aceste 
ore on line sau slaba pregătire a unor cadre didactice privind utilizarea instrumentelor necesare. 

 Nu putem oferi o educație de calitatite, ci doar de cantitate, deoarece părintele nu poate substitui 
profesorul, părinții nu au o formare profesională în acest sens. 

 
 Educația este o condiție importantă în formarea de caractere, așa încât ne vom adapta, atât cadre, 

copii, familii la evenimentele ce vor urma. 
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ÎNVAȚAREA TRADIȚIONALA VS. ÎNVAȚAREA ONLINE: DIFERENȚE, 

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

PROF. ȚICU ALINA RAMONA 

LICEUL TEORETIC NOVACI / ȘCOALA GIMNAZIALA NOVACI 
 

În zilele noastre cursurile / formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe 

institute și companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, grupuri 

vaste de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorită concepției greșite. În același timp, în ciuda 

popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională (în clasă) se lupta și încearcă să adopte 

mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Există întotdeauna două fețe ale unei monede. Pentru 

unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda 

preferată. 

Să comparăm cele două metode. 

Cursurile online 

Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-și crește nivelul de calificare și pentru a-și spori 

oportunitățile de carieră. De exemplu, pentru a obține promovarea la un nivel superior și locuri de muncă 

mai bine plătite. Cu toate acestea, mulți angajați pot fi epuizați după muncă și nu doresc să participe la orele 

obișnuite. Deci, firește, o clasă on-line este mai convenabilă pentru ei, deoarece economisește timp, bani și 

energie. 

Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este că indivizii pot lua un curs din confortul biroului sau 

acasă. Chiar și cu un program aglomerat, se poate găsi un pic de timp liber pentru un curs. 

În cursurile online, elevul nu interacționează direct cu instituția. Deci, în cazul în care aveți întrebări, 

poate fi dificil să întrebați instructorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte impersonală. Cu 

toate acestea, aceste cursuri oferă de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, e-mailuri și camere 

de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utilă. 

Oamenii adesea cred că interacțiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a învăța, deoarece 

este interactivă și permite comunicarea bidirecțională. Pentru astfel de persoane, cursurile sincronizate 

online vor fi mai potrivite. 

Un alt mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite 

motoare de căutare, cum ar fi Google, Bing etc. Deși acest lucru ajută la reducerea cantității de cărți pe care 

trebuie să le citiți, ar putea exista prea multe surse de informații pe care trebuie să le citiți, și să le alegeți 

pe cele relevante, ceea ce poate duce la supraîncărcarea cu informați 
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Cursurile tradiționale 

Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii adolescenți care încă 

nu s-au alătura forței de muncă. Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane 

de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea 

fizică și vigilența mentală. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca 

mentori și să ghideze studenții în posibilitățile lor de carieră. 

 Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile 

întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii pot 

găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online generalizate, disponibile 

pe internet. 

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între studenți și 

profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 

întâmpla cu îndrumarea online. 

În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mai 

mari. 
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O ANALIZA COMPARATIVA INTRE SISTEMUL ROMANESC DE 

INVAȚAMANT ȘI CEL BRITANIC 
 

TIMOC CARMEN 
 
 Sistemul educațional reprezintă un subsistem al sistemului social, fiind subordonat și integrat în 

structura generală a societății. Trebuie spus că sistemul de învățământ are un caracter național și istoric, cu 
alte cuvinte, evoluează și se dezvoltă în raport cu dezvoltarea materială și specificul cultural al fiecărei țări.  

 Sistemul de educație din Marea Britanie are la bază două sisteme diferite, unul aferent Angliei, Țării 
Galilor și Irlandei de Nord, cel de-al doilea fiind specific Scoției. Astfel elevii din Anglia, Țara Galilor, și 
Irlanda de Nord susțin un număr mai mic de examene cu mai mare de dificultate, în timp ce elevii Scoției 
au parte de examene mai ușoare dar mai numeroase. În secolul al XIX- lea au fost înființate cele mai multe 
școli în Țara Galilor de către binefăcători, funcționând ca „educational charities” iar statul s-a implicat abia 
în construcția de școli în Anglia și Țara Galilor în anul 1833 prin Actul Educației Elementare, constituind 
astfel cadrul pentru educația universală britanică. Educația obligatorie a fost introdusă în 1888, iar prin 
actul „Balfour” majoritatea școlilor din Anglia și Tara Galilor au fost aduse sub controlul autorității 
educaționale locale. În 1944 actul „Butler” pentru Educație a schimbat sistemul educațional pentru școlile 
secundare britanice, inițial școlile erau împărțite în școli primare (infant schools pentru cei între 5-7 ani și 
junior schools pentru cei cu vârste 7-11 ani) și școli secundare. Putem spune că primul act de legislație care 
se ocupă în mod specific cu furnizarea de educație Marea Britanie este cel din 1870. Această lege a pus 
bazele sistemului educațional englez permițând școlilor voluntare să își desfășoare activitatea neschimbate 
însă a stabilit un sistem de consilii școlare pentru a gestiona și construit școli în zonele în care au fost 
necesare astfel de intervenții. Mai apoi a apărut problema de a face educația obligatorie pentru copii, 
Comisia Regală în 1876 susținea faptul că educația trebuie să fie obligatorie cu scopul de a îi oprit pe copii 
să mai muncească. În cele din urmă, în 1880 printr-un act educațional, participarea la educație a devenit 
obligatorie pentru cei cu vârste cuprinse între 5-10 ani. Cea mai veche universitate din lumea anglosaxonă 
este Universitatea Oxford însă este și o instituție istorică unică în lume. Nu se cunoaște data exactă a fondării 
dar activitățile academice datează încă din anul 1096, evoluând foarte rapid din anul 1167, atunci când 
regele Henric al II-lea a expulzat studenții englezi din Universitatea din Paris. În anul 1188 istoricul Gerald 
of Whales preda deja studenților iar în anul 1190 a sosit și primul student străin, pe nume Emo of Friesl 
fapt ce a declanșat întreaga tradiție Oxford de burse și conexiuni la nivel internațional. Ulterior așa s-au 
născut și cele 39 de colegii ale Universității. Peste mai puțin de un secol Oxford a primit aplauze și aprecieri 
mai multe ca oricare altă universitate din lume. 

 Secolul al XVIII- le-a a adus odată cu el și o eră a descoperirilor științifice și renașterii lor religioase. 
Profesorul de geometrie Edmond Halley a prezis venirea cometei care astăzi poartă numele iar John și 
Charles Wesley au pus bazele societății metodice. Educația fiind instituționalizată de la o vârstă destul de 
fragedă, la cinci ani, disciplinele de studiu obligatorii sunt menținute doar până la vârsta de 16 ani. Începând 
cu această vârstă elevii nu mai parcurg disciplinele obligatorii și pot opta pentru științele, artele, tehnologiile 
pe care le vor studia în continuare. Ultimii doi ani, 12 și 13, reprezintă educația post obligatorie și presupune 
pregătirea elevilor pentru admitere la universitate. După ce absolvit 12 clase, un tânăr britanic urmează să 
susțină examenul de absolvire din Marea Britanie ce se numește A levels Și acesta se poate echivala automat 
cu bacalaureatul romanesc. Cu alte cuvinte, orice absolvent de liceu din România poate urma cursuri 
universitare în Marea Britanie.  

În România, din punct de vedere istoric, evoluția învățământului până în epoca modernă este 
caracterizată în principal de două dezvoltări: învățământul în limba română, iar mai târziu formarea unui 
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sistem național de învățământ. Începând cu secolul al XIX-lea și intrarea în epoca modernă, mișcarea către 
învățământul în limba română a devenit mai puternică și s-a combinat cu dezideratul unificării tuturor 
românilor. Gheorghe Lazăr a înființat în București în 1818 prima instituție de învățământ acoperind toate 
nivelurile educaționale cu predarea integrală în limba română și de aceea el este considerat fondatorul 
învățământului modern în România.  

Prima lege a învățământului a fost promulgată în 1864 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și a 
stabilit sistemul de învățământ modern din România. Conform prevederilor Legii începând cu septembrie 
1865 sistemul de învățământ a fost organizat uniform în întreaga țară, având următoarea structură: 
învățământ primar -4 ani (obligatoriu), învățământ secundar -7 ani, învățământ universitar -3 ani. În 1896 
legea învățământului primar a stabilit durata învățământului primar la cinci ani în mediu rural și patru ani 
în mediul urban și a înființat învățământul preșcolar. În timpul epocii moderne cele mai importante reforme 
în educație au fost promovate de Spiru Haret prin legea învățământului secundar și superior din 1889 și 
legea învățământului profesional din 1899. Formarea statului național unitar român la 1 decembrie 1918 și 
dezvoltarea economiei și modernizarea societății au condus la cerințe tot mai înalte pentru sistemul de 
învățământ. 

 Învățământul superior s-a dezvoltat rapid datorită cererii mari de specialiști precum și datorită 
acordării unei importanțe tot mai mari științei, culturii și accesului liber la educație. Învățământul superior 
a funcționat între cele două războaie mondiale în universitățile din București Iași Cluj și Cernăuți institutele 
Politehnica din București și Timișoara, Academia de arhitectură din București, academiile de arte din 
București și Iași, academie de muzică și teatru din București, Iași, și Cernăuți, Institutul de educație Fizică 
din București și Cluj și Colegiul de război din București, durata studiilor în aceste instituții era între trei și 
șase ani iar o parte dintre absolvenții continuând activitatea de formare și cercetare pentru doctorat.  

Începând cu anii 60 autoritățile comuniste au lansat un proces de reconciliere Național simultan cu 
orientarea politicii externe a României. În 1968 a fost promulgată o nouă lege a învățământului. Conform 
acesteia, accesul la educație a fost garantat pentru toți, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, 
învățământul a fost stabilit ca fiind de stat și gratuit, el fiind deja pentru opt ani însă a fost prelungit la 10 
ani. Începând cu 1971, România a intrat în fața revoluției Culturale iar noua lege a învățământului 
promulgată în 1978 păstra câteva dintre prevederile legii din 1968, însă noua lege de înclinație totalitară a 
introdus oficial propaganda ideologica în școli și a combinat învățământul cu producția industrială.  

Comparativ cu Marea Britanie, sistemul de învățământ din România are atât avantaje cât și 
dezavantaje. Avantajele sunt începând de la gratuitatea învățământului obligatoriu și asigurarea manualelor 
în această perioadă, până la sistemul de burse acordate, sistemul de notare și de examinare finală, dar și 
organizarea orelor de curs. De asemenea sistemul nostru de învățământ prezintă și dezavantaje. Un astfel 
de exemplu este că în Marea Britanie universitățile pun la dispoziție atât resursele informatice cat și 
instrumentele necesare, respectiv laptop -uri cu conexiune la internet pe tot parcursul cursurilor. Pentru 
sistemul de învățământ din România un alt dezavantaj îl reprezintă metodele de predare aplicată în școli, 
întrucât de cele mai multe ori ele se bazează pe multe informații teoretice prezentate doar de profesor, 
comparativ cu Anglia care se bazează foarte mult pe formarea spiritului de lucru în echipă, de competență 
în ceea ce privește prezentările publice, în fața colegilor, dezvoltarea unei gândiri mult mai practice și mai 
puțin teoretice ca în cazul României.  
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PLANIFICARE ŞCOALA DE ACASA 
CLASA A II-A 

 
PROF. INV. PRIMAR: TISTU CRISTINA 

COLEGIUL NATIONAL ,,TRAIAN DODA” CARANSEBES 
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PATRIOTISMUL CA SENTIMENT UMAN 

 
TITIRE VIORICA 

 
 Patriotismul exprimă atitudinea omului faţă de patria sa, înţeleasă ca mediu geografic, politic, social 

şi cultural în care trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea. Formarea ei începe la o vârstă fragedă şi se 
îmbunătăţeşte cu noi dimensiuni pe parcursul existenţei umane, ca urmare a dinamicii relaţionale dintre 
individ şi patria sa. 

 Simpla prezentare a faptelor şi datelor istorice nu duce în mod direct la formarea trăsăturilor de 
caracter ale elevilor. După ce s-au prezentat faptele istorice care au provocat stările emotive 
corespunzătoare este necesar ca, prin discuţii cu elevii, să se urmărească ecoul sufletesc al povestirii, 
rezonanţa afectivă a conţinutului lecţiei. 

 Şcolarul mic vine în contact direct cu faptele şi fenomenele istorice încă din primele clase, aceste 
lecţii fiind un real sprijin în predarea obiectului "Istoria Românilor" în clasa a IV-a. Ei află despre trecutul 
de luptă al poporului nostru pentru libertate naţională, dreptate socială şi progres. Prin conţinutul a 
numeroase texte de citire elevii află despre măreţele fapte de vitejie ale înaintaşilor, cunosc figuri de eroi. 
Studierea textelor cu conţinut istoric îi ajută pe şcolarii ciclului primar să se familiarizeze fără nici o 
definiţie, cu unele din cele mai importante reprezentări şi noţiuni istorice cum sunt cele de epocă, secol, 
mileniu etc., referitoare la viaţa economică. În strânsă legătură cu reprezentările şi noţiunile însuşite în 
studiul textelor cu conţinut istoric trebuie să-i dirijezeze pe elevi la înţelegerea interdependenţei 
fenomenelor ce au loc în societate, a faptului că diferite evenimente sociale sunt determinate de cauze bine 
stabilite. 

 Demersul didactic subordonat acestui obiectiv major are o deschidere interdisciplinară, o tentă 
unificatoare a cercetării diferitelor tipuri, niveluri şi forme de creaţie, descoperire, inventivitate şi a 
practicilor educaţionale care-şi aduc o contribuţie benefică în sensul dezvoltării lor.  

 Metodele clasice, trebuie debarasate de pasivism şi completate, însoţite de procedee şi modalităţi de 
lucru care să le facă active, pentru că elevul nu trebuie să absoarbă în mod pasiv cunoştinţele, ci să joace 
un rol activ, iar acest rol activ nu se reduce la vorbe. 

 Pentru combaterea învăţării mecanice trebuie să înlăturăm pasivitatea elevului, să-l determinăm să 
"devină un co-participant la producerea cunoştinţelor, implicându-se acţional şi motivaţional în actele de 
redescoperire şi recreaţie cognitivă, construindu-şi, în focul acestei creaţii, propriile spaţii şi structuri 
mentale, propria „competenţă” faţă de solicitări . 

Am stimulat participarea activă a elevilor, iniţiativa şi independenţa acestora, spiritul de răspundere. 
Abordând o atitudine deschisă antrenându-i pe elevi în dezbateri pe teme cunoscute, i-am atras în discuţii 
colective şi în cooperarea colegială intensă care au facilitat şi intensificat schimbul spontan de informaţii şi 
de idei, de impresii şi păreri, confruntarea de opinii în cadrul clasei. 

Prin tot ceea ce întreprinde şi prin exemplul său personal, învăţătorul este un modelator al structurii 
personalităţi umane într-o perioadă hotărâtoare a devenirii sale. Abilitatea empatică este cea mai importantă 
componentă a profesiei de învăţător. 

Stabilirea unor relaţii democratice în colectivul de elevi şi desfăşurarea unor activităţi şcolare 
captivante utilizând cu tact pedagogic, măiestrie şi virtuozitate strategii didactice potrivite, au condus la 
dezvoltarea sentimentelor patriotice.În legătură cu toate aceste modalităţi de educare patriotică se impune 
precizarea că în folosirea lor trebuie asigurat un echilibru între cele preponderent informative şi cele 
preponderent formative. Convingerile şi conduita patriotică nu se transmit, ci se elaborează şi se formează 
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în şi prin activitate. Conduita reprezintă, deci, cel mai edificator criteriu de apreciere a elevilor şi în această 
privinţă.  

 Am realizat alături de elevii mei activități deosebite închinate „Centenarului”, activități susținute la 
Biserica Sf. Dumitru, Cercul pedagogic al directorilor din județul Galați și la Casa Corpului Didactic, pentru 
Seminarul Omagial „Unire prin educație - Nimic fără tehnologie”: 

Sentimentul patriotic nu se formează prin învăţarea de noi sentimente ci prin cunoaşterea şi cultivarea 
tradiţiilor moştenite prin creşterea şi modificarea calitativă a sentimentului existent. Cunoscând faptul că 
vârsta copilăriei constituie perioada când se înfiripează cele mai nobile sentimente, că la această vârstă 
fondul afectiv este foarte puternic am căutat să mă folosesc de această trăsătură a şcolarului mic, în 
cultivarea sentimentelor patriotice. M- am străduit să le formez copiilor astfel de trăsături comportamentale, 
să-i determin să-şi manifeste ceea ce simt în hotărâri si în fapte. Educaţia patriotică se poate realiza la orice 
disciplină de învăţământ: limba română, educaţie civică, istorie, geografie, educaţie plastică şi muzicală, 
dar şi prin activităţi extracurriculare: drumeţii, vizite, excursii la diferite monumente istorice. Noi suntem 
cei chemaţi să urmărim exprimarea corectă şi frumoasă, orală şi în scris, a elevilor noştri. Suntem cum 
vorbim, suntem cum ştim să-i ascultăm pe alţii.  
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PRIVIND PRIN FEREASTRA ZOOM… AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE 

ÎNVĂȚĂRII ON-LINE 
 

PROF. DENISA-MARINELA TOADER 
LICEUL DE ARTE “BALAȘA DOAMNA” TARGOVIȘTE 

 
În mod paradoxal, criza sanitară a adus un moment de bilanț și a permis un răgaz pentru a privi cu 

mai multă atenție spre cei din jur, spre comunitate. În acest context, școala poate și trebuie să fie prezentă, 
atentă și activă la ceea ce se întâmplă în noi și în jurul nostru. Indiferent de evoluția crizei, de dificultatea 
momentelor de cumpănă, școala este o entitate a cărei forță interioară este susținută de devotamentul și 
implicarea dascălilor, de dorul de cunoaștere și curiozitatea elevilor, de sprijinul comunității. 

Învățarea on-line și învățarea la distanță sunt concepte pedagogice aparent sinonimice, dar care 
descriu practic modalități parțial comune de derulare a activităților cu elevii și studenții, aflați în școala de 
acasă. Cercetătorii din domeniul tehnologiei educaționale, mai ales cei din subdomeniul învățământului on-
line și la distanță, au definit o serie de concepte de-a lungul anilor pentru a distinge între diferitele soluții 
care au fost dezvoltate și implementate: învățare la distanță, învățare distribuită, învățare mixtă (blended 
learning), învățare on-line, învățarea mobilă și altele. Cu toate acestea, înțelegerea diferențelor 
semnificative este puțin cunoscută practicienilor din domeniul educaţiei şi al designului instruirii.  

Învățarea on-line poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 
continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. Numeroase studii, teorii, 
modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei zone pedagogice: învățarea on-line de 
calitate, predarea on-line și proiectarea instruirii on-line. Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea 
on-line eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare atentă a instruirii. 

Avantajele învățării on-line derivă indiscutabil din faptul că activitățile on-line pot fi accesate oricând 
si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 
determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod 
independent materialul propus în ritm propriu. Învățarea on-line permite și elevilor și profesorilor să 
interacționeze într-o comunitate on-line, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii 
au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională adecvată. 
Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiți tind să fie mai activi, inhibiția fiind mult 
diminuată, fără a fi influențați de reacțiile celor din jur. Acest tip de învățare, în condiții pedagogice bine 
anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. 
Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări 
PowerPoint, teste, demonstraţii, liste bibliografice, linkuri către resurse educaţionale deschise, materiale 
scanate, documente de tip audio/ video în clasa virtuală și sarcini individuale. 

Dezavantajele învățării on-line sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și 
profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a 
învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece 
conţinuturile expuse în mediul on-line sunt mai greu de asimilat, necesitând un grad ridicat de 
autodisciplină, de automotivare.  

Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o anume pregătire în 
proiectarea curriculumului livrat on-line și, desigur, competențe digitale. Astfel, pentru profesori, instruirea 
on-line poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de vedere tehnic, deoarece pătrunderea în acest mediu 
presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din punct de vedere al disponibilităţii 
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managementului timpului, având în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. 
Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea on-
line activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate 
de mărimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile utilizate, un număr mare de elevi făcând 
imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce 
dimensiunea clasei crește, ajungând în cele din urmă la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un 
profesor să ofere feedback specific și prompt. Pentru elevi, sincronul este de obicei cel mai potrivit, adulţii 
necesitând mai multă flexibilitate, se optează pentru variante asincron, alternate cu sesiuni sincrone 
opționale. Un alt dezavantaj este faptul că participarea şi angajamentul faţă de învăţarea în mediul on-line 
tind să se dilueze în timp, studiile demonstrând rate ridicate de abandon la cursurile de tip MOOC. 

Chiar dacă nu suntem nativi în era digitală, ci doar niște emigranți care se străduiesc să învețe limba 
și obiceiurile, este evident că organizarea procesului educațional în perioada suspendării cursurilor prin 
reorganizarea activităților a generat pentru cei mai mulți dintre profesori un comportament didactic 
proactiv, de identificare de noi resurse educaționale diferite de cele tradiționale, care să poată fi accesate 
on-line, în școala de acasă. Înlocuirea sălii de clasă cu sala de acasă răstoarnă tiparele educaționale clasice 
și, în acest cadru, profesorii au înțeles că trebuie să se adapteze din mers, să mențină, în primul rând, 
comunicarea cu elevii, atât de necesară pentru noi toți în aceste vremuri, să își ajusteze strategiile în mod 
realist și conștient la noul context.  
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 CREŞTEREA EFICIENŢEI ORELOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

 PRIN JOC ȘI MIȘCARE 
 

PROF.ÎNV. PRIMAR TODEA CECILIA, 
 ŞC GIMN. NR. 30, TIMIŞOARA  

 
 Educaţia fizică este în primul rând activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de 

practicare a exerciţiilor fizice în scopul măririi în principal a potenţialului biologic al omului în concordanţă 
cu cerinţele sale şi exigenţele societăţii. Angajează elevii într-un proces dinamic de dezvoltare a 
capacităţilor de acţiune, proces care contribuie la formarea conştiinţei de sine, la afirmarea eului şi 
exprimarea personalităţii. În educaţia fizică important este câştigul pe care îl are elevul în planul 
personalităţii sale, al echilibrului acestuia. Omul modern înţelege necesitatea formării deprinderilor motrice 
pentru rezolvarea diverselor situaţii la locul său de muncă sau în viaţa cotidiană. Viaţa demonstrează că 
prin practicarea educaţiei fizice organizate raţional, începând cu cea mai fragedă vârstă se cristalizează 
calităţile de supleţe, agerime, abilitate, rapiditate, spontaneitate, iscusinţă. Educaţia fizică educă ambiţia, 
curajul, emulaţia, atenţia distributivă, hotărârea, fermitatea, disciplina, calmul, sentimentul de ocrotire al 
individului de către colectiv, precum şi multiple trăsături de voinţă şi de caracter. 

 Jocurile de mişcare constituie un mijloc important prin care se realizează o parte importantă din 
sarcinile ce revin educaţiei fizice. Ele dezvoltă la elevi pe lângă bagajul mare de deprinderi motrice 
elementare, simţul colectivităţii, al inventivităţii şi mai ales al cunoaşterii. Prin aplicarea judicioasă a 
jocurilor există posibilitatea de a contribui în mare măsură la realizarea uneia din sarcinile educaţiei şi 
anume: de a forma din copil o fiinţă care să convieţuiască în armonie cu colegii săi, care să se comporte 
corect şi civilizat. În cadrul jocurilor de mişcare, pe lângă însuşirea şi perfecţionarea nenumăratelor 
deprinderi motrice de bază, elevul este nevoit să le aplice în situaţiile mereu schimbătoare din teren, iar 
prezenţa elementului de întrecere în majoritatea cazurilor presupune eforturi pentru realizarea cu succes a 
acţiunilor, ceea ce permite atât dezvoltarea calităţilor motrice cât şi a calităţilor morale şi a voinţei. Educaţia 
fizică fiind un proces pedagogic, învăţătorului i se creează posibilitatea de a rezolva această problemă 
complexă angajând deopotrivă, experienţa, tactul, măiestria proprie cât şi iniţiativa, independenţa şi 
responsabilitatea elevilor. Este cunoscut că noţiunile, trăsăturile caracteriale, deprinderile şi atitudinile 
morale se formează într-un lung proces educativ. Învăţătorului îi revine sarcina să urmărească atent 
comportamentul elevilor, manifestările acestora în cadrul activităţii şi să intervină cu tact pentru 
soluţionarea unor conflicte sau manifestări necorespunzătoare. 

 Datorită influenţei multilaterale asupra întregii personalităţi a copilului jocurile de mişcare constituie 
unul dintre mjloacele de bază ale educaţiei fizice. În cadrul activităţii de educaţie fizică, jocul de mişcare 
îşi aduce contribuţia la realizarea următoarelor sarcini: 

 -formarea şi consolidarea deprinderilor motrice de bază 
-dezvoltarea calităţilor motrice necesare în viaţă 
-formarea unor cunoştinţe utile, prin lărgirea sferei reprezentărilor despre lume 
-dezvoltarea spiritului de colectivitate şi a calităţilor morale şi de viaţă 
 Prin particularităţile sale specifice, jocul de mişcare se deosebeşte de celelalte mijloace ale educaţiei 

fizice datorită faptului că favorizează formarea şi consolidarea simultană a deprinderilor motrice de bază 
(mers, alergare, săritură, aruncare şi prindere), dezvoltarea calităţilor motrice (viteză, rezistenţă, forţă şi 
îndemânare)., precum şi a însuşirilor şi deprinderilor moral-volitive. Caracteristic jocurilor de mişcare este 
întrecerea, element ce sporeşte interesul elevilor pentru activitate, le mobilizează forţele şi îi stimulează.  
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 Jocul de mişcare poate fi folosit în toate momentele lecţiei, contribuind la realizarea obiectivului 
propus. Mai poate fi folosit şi în celelalte forme prin care educaţia fizică este realizată în şcoală, în pauzele 
organizate, în excursii sau plimbări.Pentru ca jocul de mişcare să contribuie la îndeplinirea sarcinilor 
educaţei fizice este necesar să fie ales cu discernământ. Alegerea jocului se va face în funcţie de: 

-sarcinile de realizat 
-locul jocului în lecţie 
-particularităţile morfo-funcţionale şi psihice ale copiilor 
-nivelul dezvoltării şi pregătirii fizice precum şi starea de sănătate 
-condiţiile materiale privind locul de desfăşurare şi inventarul de materiale 
-condiţiile atmosferice 
 În cadrul organizării jocurilor trebuie avut permanent în vedere faptul că interesul pentru joc există 

în sarcina noastră, a educatorilor, de a-l menţine şi de a da satisfacţie copiilor. Interesul va fi menţinut sau 
dezvoltat prin crearea noului în joc, prin stabilirea unor cerinţe mereu crescânde, fiindcă un joc care nu 
prezintă interes şi nu-l solicită suplimentar pe elev este lipsit atât de valoarea educativă cât şi de efectele 
biomotrice scontate.  

 În partea pregătitoare a lecţiei se folosesc jocuri pentru captarea atenţiei, ridicarea stării emoţionale 
şi jocuri pentru orientarea în spaţiu. 

 Indicaţii metodice: 
-să nu necesite organizare care să ducă la cheltuială mare de timp 
-să fie simple, cu reguli puţine, să nu necesite multe explicaţii 
-execuţia să fie vioaie, să nu dureze mai mult de 2-3 minute 
 Aceste jocuri au ca urmare o mai uşoară şi gradată angajare a organismului în efort. 
 În partea fundamentală jocurile alese vor ajuta la îndeplinirea sarcinilor lecţiei care se rezolvă în 

această parte a lecţiei. 
 Indicaţii metodice: 
-se aleg jocuri care să formeze sau să întărească deprinderile motrice de bază, jocuri care să contribuie 

la educarea sensibilităţii (ritm, echilibru) şi a calităţilor motrice de bază (viteză, îndemânare, forţă) 
-sarcinile se pot realiza numai prin joc sau parţial prin joc 
-timpul afectat jocului este variabil, 10-30 minute  
 În partea de încheiere se folosesc jocuri cu caracter liniştitor care să restabilească marile funcţiuni 

şi să capteze atenţia. 
 Indicaţii metodice: 
-nu trebuie să dureze mai mult de 1-2 minute 
- să fie simple şi uşor de realizat de către elevi 
 Durata jocului este determinată de următorii factori: 
- locul jocului - jocurile din partea pregătitoare şi de încheiere vor dura mai puţin decât în partea 

fundamentală 
-numărul participanţilor- cu cât numărul participanţilor este mai mic cu atât durata jocului va fi mai 

mică. 
-vârsta jucătorilor-elevii de vârstă şcolară mică să nu fie prea multă vreme ţinuţi încordaţi 
-ritmul de joc-cu cât este mai rapid cu atât durata este mai mică (întrecere în torent) 
 Practica a dovedit cât de mult înseamnă pentru un elev de 7-8 ani ora de educaţie fizică. Dacă după 

o oră de matematică presărată cu exerciţii, probleme diverse şi chiar probleme distractive elevii păşeau 
pragul clasei discutând până la ieşirea în curte şi apoi uitând de acestea, nu acelaşi lucru se poate spune 
despre o oră de educaţie fizică. Jocurile şi ştafetele folosite în oră, au fost discutate până acasă, iar în 
grupurile mai mari de copii chiar practicate în timpul liber.După oră li se putea citi pe faţă entuziasmul, 
mulţumirea pentru reuşită, legăturile de prietenie şi preferenţiale. 
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 Creşterea eficienţei educaţiei fizice se poate realiza prin folosirea jocurilor de mişcare şi a ştafetelor 
dacă acestea sunt bine selecţionate, organizate şi conduse cu tact de către învăţător. Produc o nivelare a 
diferenţelor între elevii dotaţi fizic şi motric şi cei mai puţin dotaţi şi toţi elevii pot contribui în egală măsură 
la succesul echipei, potenţându-şi încrederea în forţele proprii. 

 La clasa unde s-au folosit jocurile de mişcare în toate momentele lecţiei, pe tot parcursul anului 
şcolar, s-a observat un real progres în ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea fizică a elevilor. Deşi rolul 
determinant al acestei creşteri se pune de obicei pe seama factorilor interni, a condiţiilor de viaţă şi de 
mediu, acestea asociate cu practicarea jocurilor de mişcare şi a ştafetelor duc la întărirea sănătăţii şi la 
dezvoltarea corectă şi armonioasă a organismului. 

 Prin joc se realizează mai uşor sarcinile lecţiei, se asigură densitatea ei, creând bună dispoziţie. 
Activităţile în care se folosesc jocurile de mişcare sunt atractive şi îndrăgite de copii, datorită caracterului 
emoţional pe care îl dă întrecerea. 

 Jocurile de mişcare îşi aduc contribuţia la formarea capacităţilor organizatorice, de control şi 
autocontrol prin angrenarea elevilor la amenajarea traseelor, pentru a scurta momentul organizatoric, iar 
prin folosirea unor ajutoare în desfăşurarea întrecerilor sau chiar prin prezentarea celor necesare jocului li 
se lasă libertatea de a crea jocul. Desfăşurarea sub formă de concurs, cu împărţirea pe echipe îi determină 
să se gândească atunci când acţionează nu numai la propria persoană ci şi la ceilalţi, la victoria propriei 
echipe dezvoltându-le astfel spiritul de colaborare. În joc se formează o serie de trăsături de caracter: 
respectul faţă de coechipieri şi adversari, exigenţa, atitudinea corectă faţă de joc, combativitatea, iniţiativa, 
sinceritatea, cinstea şi modestia. Ele înlătură stări de apatie, momente de rutină, oboseală fizică sau 
nervoasă, supraefort fizic sau intelectual. În aceste situaţii, folosirea lor a dus la reechilibrarea stărilor 
emoţionale, la relaxare, optimizare, revitalizare şi refacere a forţelor fizice, intelectuale şi morale. 

 Greutăţile întâmpinate de elevi în jocurile ce au în componenţa lor sărituri de pe aparate sau peste 
aparate le dezvoltă voinţa, perseverenţa şi atunci când aceste greutăţi sunt învinse, încrederea în forţele 
proprii. Multor elevi, care nu sunt agreaţi de colegi în jocurile desfăşurate în pauze, jocurile de mişcare le 
redau încrederea în forţele proprii, îi mobilizează, obligându-i în acelaşi timp la o participare activă. Mai 
mult, pe unii elevi care la venirea la şcoală sunt total izolaţi, jocurile de mişcare îi ajută să stabilească relaţii 
de prietenie. 
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EDUCATIA FARA FRONTIERA! 

SCOALA ALTFEL. SCOALA DE ACASA  

 

TOKES EMANUELA 
 

O educație modernă ar trebui să se organizeze pornind de la o serie de obictive ce răspund chemărilor 

societății. Educația este mereu un produs care se utilizează pe viitor. Important este de a profita de tot ceea 

ce este bogat în investigații și cunoștințe, de a fi uman, de a învăța și cunoaște pentru a învăța cât mai 

eficace. 

 Educația constitue mai mult ca niciodată un element crucial în constituirea unei societăți unite, 

competitive, solidară și deschisă tuturor. Pentru un sistem educațional prosper din toate punctele de vedere, 

trebuie gândite obictivele, acestea vizând: îmbunătățirea calității programelor școlare, sporirea abilităților 

profesorilor și ale elevilor în domeniul TIC, îmbunătățirea competențelor lingvistice și extinderea 

dimensiunii interculturale, responsabilizarea și implicarea tuturor în procesul de învățare, în scopul unei 

dezvoltări durabile în folosul generațiilor viitoare. 

 Școala trebuie să aibă contacte cu toate instituțiile sociale interesate direct în evoluția copilului de 

vârstă școlară și să stabilească relații de cooperare și colaborare. Ea contribuie la transmiterea moștenirii 

culturale și facilitează învățarea individuală și colectivă.  

 Valoarea educației crește într-o lume în care schimbările s-au accelerat simțitor, într-o societate a 

opțiunilor individuale și sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziții de naturi diferite. 

 Școala trebuie să fie susținută permanent de familie, pentru a-și putea atinge obiectivele, deoarece 

copilul pleacă din familie și după șase ore petrecute la școală se întoarce din nou în familie, care trebuie să 

asigure un climat favorabil, astfel încât elevul să se pregătească în mod constant pentru a face față mai 

târziu cerințelor societății. 

 În familie copilul învață să se aprecieze, urmând cursurile unei școli, acesta este apreciat de colegi, 

cadre didactice, comunitate. Majoritatea părinților consideră că temelia unui sistem de valori sănătos este 

o comunicare corespunzătoare între cadre didactice-elev-părinte. Copiii trebuie să fie motivați pentru 

studiu. Participarea elevilor la tot felul de proiecte, reprezintă o oportunitate de a dobândi cunoștințe, 

abilități și competențe în toate domeniile. Această participare contribuie la îmbunătățirea sistemului 

educațional, la eficientizarea colaborării dintre elevi, profesori, școală și comunitate, ceea ce permite 

evidențierea întregului potențial uman existent. În același timp, ne permite să contribuim la o societate 

modernă care are drept obiectiv oferirea unor oportunități tinerilor de a-și valorifica cunoștințele lor, 

comportamentul, atitudinile și concepția lor vizavi de semeni. 
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Atât profesorii cât și elevii pot considera prin participarea la anumite proiecte, protagoniștii unei lumi 

mai bune, mai prospere. 

În cadrul atelierului de creație demarat online ,,Totul va fi bine !,, elevii au răspuns cu brio tuturor 

provocărilor. Iată și câteva imagini din cadrul acestui proiect.  
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SĂNĂTOȘI ȘI VOINICI- 

COALA DE ACASA (EXEMPLU DE BUNE PRACTICI) 
 

AUTOR: TOMESCU GICA 
 
Titlul/Tema activității: ,,SĂNĂTOȘI ȘI VOINICI ,, 
 
Tipul activității: Educație pentru sănatate și nutrițională  
 
Responsabil/Coordonator: Tomescu Gica  
 
Perioada de desfășurare (data/ora): 27.05.2020(8.00-17.30) 
 
Nr.participanți: 30  
Efectiv elevi: 28 copii  
Număr cadre didactice:1  
Surse on line utilizate (link-uri):  
 https://www.youtube.com/watch?v=ipLu-Qq-gvE 
https://www.youtube.com/watch?v=WGBPCSaYtcE 
 Activitatea ,,Sănătoși și voinici”s-a desfăşurat sub formă de activitate practic-gospodărească, copiii 

fiind foarte entuziasmați și implicați în inventarea sau prepararea unui sandviș sau prăjitură. 
 Sugestiile pentru realizarea activităților s-au făcut prin utilizarea preponderentă a calculatorului, 

gadgeturilor digitale, precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.La activitate au 
participat toţi copiii, doamnele educatoare sugerând, prin intermediul unor filmulețe 
(https://www.youtube.com/watch?v=ipLu-Qq-gvE 

https://www.youtube.com/watch?v=WGBPCSaYtcE) modul de realizare al diferitelor preparate. 
-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on line. 

 
Numele şi prenume cadru didactic, Prof. inv. presc. Tomescu Gica 
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JURNAL DE PANDEMIE … ZOOM 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA CANUȚA IONESCU, ORAȘUL URLAȚI 
TOMESCU LOREDANA - PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURE ROMANA 

  
O zi obișnuită de școală! Sau așa am crezut! M-am trezit dintr-o dată că totul s-a schimbat într-o 

singura zi. Catedra s-a transformat în birou, iar clasa a devenit un ecran. M-am conectat…ca și cum aș fi 
intrat într-o sală în care nu mă aștepta nimeni. Rând pe rând au intrat și elevii. Știam că sunt gălăgioși, 
oarecum prea vorbăreți, dar…era tăcere. Un simplu “ Bună ziua, doamna!” a spart cumva gheața. Și 
totuși…unde erau zâmbetele, glumele, șicanele colegului de bancă? Unde era zgomotul scaunului care nu-
și găsea locul sau răsunetul pixului căzut pe parchet? 

Eram speriată mai mult decât ei, niște copii de paisprezece ani pe care îi aștepta examenul. Am deschis 
discuția întrebându-i ce au avut de pregătit. Mi-au răspuns că au avut o temă de gramatică. Cum puteam să-
i verific? Cum corectam greșelile cu pixul roșu sau verde? Cum puteam să mă plimb printre bănci și să-i 
fac atenți la tablă când un coleg își bătea capul cu o frază?  

Unul dintre ei m-a întrebat oarecum neliniștit… “Doamna, ce facem azi?”…Au urmat câteva secunde 
de liniște. Ce puteam să răspund? Nici eu nu știam. Era prima oră în izolare. Era prima oră în care un ecran 
mă împiedica să le simt privirea lor caldă și curioasă, să îi mângâi pe creștet, să le îndrept caietul care stă 
să cadă, să îi atenționez că scriu cam urât. Era prima oară din viața mea de profesor, după douăzeci de ani, 
când nu știam cum să fac. 

Am tras aer în piept, am zâmbit insuflând acea siguranță de care au nevoie la o inspecție pentru ca 
totul să fie bine, apoi am proiectat o fișă pe care, în mod normal, o multiplicam. Am vorbit despre genul 
epic, de parcă aș fi anticipat că asta vor primi la Evaluarea Națională. Eram aceiași oameni, dar parcă mai 
reci, mai distanți. Au trecut patruzeci de minute pe ZOOM, ne-am conectat din nou. Am reușit după trei 
astfel de încercări să rezolvăm o variantă pentru examen (apropo, ne-am amuzat totuși când unul dintre 
elevi, la compunerea narativă a dat ca exemplu de întâmplare o furtună care a desprins o bucată din 
streașină, aceasta l-a lovit în cap și și-a rupt piciorul…..știți bine că astfel de idei fac parte din viața noastră 
de profesori de limba română). 

Ușor, ușor am învățat cu toții să ne schimbăm modul de viață, modul de a învăța, de a ne exprima, de 
a preda într-o școală virtuală. După o lună de asfel de ore, în care telefonul pentru care îi certam pe elevi că 
îl folosesc prea mult, a devenit de nedespărțit, în care notificările sau conversațiile pe grupuri nu mai 
conteneau, am reușit să restabilim o legătură firească. 

Începeam din nou fiecare oră cu zâmbetul pe buze, vuietul clasei virtuale prindea viață cu adevărat. 
Ziua era mult mai aglomerată. Corectam teme trimise pe WhatsApp și dădeam explicații pe ZOOM. 
Tehnologia a devenit un mod de viață. După o lună totul devenise obișnuință. Și totuși…școala de acasă, 
chiar dacă a avut mai multe beneficii, mai puține costuri, mai multe ore petrecute cu elevii decât în 
instituție….școala de acasă a furat copilăria…a furat pauzele în care toți alergau în voie prin curte, fără 
conexiune decât la viața adevărată. 

Școala de acasă ne-a învățat să prețuim interacțiunea umană când aceasta va fi din nou posibilă. 
Școala de acasă ne-a despărțit fizic, ne-a pus bariere, dar ne-a unit în aceeași dorință…să apreciem ceea ce 
aveam și nu știam….libertatea. 

Așa că….dragă jurnalule, cred că ai înțeles ce am simțit în toată această perioadă. Acum este vacanță, 
avem libertate de mișcare, dar azi e ziua în care intru în clasa virtuală pentru povești de zi cu zi. Ce n-ai 
înțeles? Elevii mei au stabilit o zi și o oră pe săptămână la care să ne întâlnim cu o singură conectare pe 
ZOOM, oriunde am fi plecați. Chiar nu a fost atât de rea școala de acasă, nu-i așa? 
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AVANTAJELE ȘCOLII DE ACASA. 

 

PROF. TOMICI MIHAELA CORINA 

 LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRATIANU, TIMIȘOARA 
 

 Știm cu toţii că şcoala este instituția care îi pregăteşte pe copii pentru viitor. În acelaşi timp, este 

destul de vizibil că sistemul educaţional trece printr-o schimbare fundamentală, datorată progresului 

tehnologiei, iar elevii, studenţii și profesorii sunt principalul motor al schimbării. 

 Competenţe de bază precum cititul, scrisul şi calculul matematic vor fi mereu importante, dar într-o 

lume cu acces nelimitat la informaţii scrise sau audio-vizuale, elevii vor trebui să deprindă competenţe şi 

cunoştinţe noi. 

 Profesorii sunt şi vor fi un element crucial al procesului de educare, dar rolul lor se schimbă. Noile 

metode de lucru vor presupune ca profesorii să renunţe la rolul lor central şi să-şi asume poziţia de 

îndrumători. 

 Avem telefoane, PC-uri, tablete, mp3-playere şi Smart TV-uri, învăţăm zi de zi să le folosim, le 

exploatăm în scopul de a deveni mai rapizi. Tehnologia deja nu mai înseamnă “cool”, ci e o şcoală online, 

care ne obligă să ne adaptăm şi să înţelegem. 

 Această perioadă a reprezentat un salt de transformare în comunitatea didactică. Tot cei care sunt 

oneşti cu ei ştiu că am coborât câteva etaje cu liftul, instant, spre profunzimea lucrurilor. Era o aglomeraţie 

de superficial şi de artificial în jurul nostru, departe de fericirea personală şi profesională a cadrelor 

didactice. Şi va fi în continuare o provocare de a susţine fericirea profesorilor atâta vreme cât se 

prioritizează impunerile şi elementele de faţadă fără ca profesorii să înţeleagă cu adevărat ce stă în puterea 

lor. Li se cere profesorilor ceea ce nu primesc în programele de formare, li se cere să fie lideri fără a 

îşi cunoaşte punctele forte şi fără a avea modele de leadership, li se solicite să scoată din piatră seacă minuni 

şi nu sunt învăţaţi cum să aibă grijă de starea lor de bine, iar cei mai mulţi profesori din România nu sunt 

cunoscuţi, întrebaţi de ce au nevoie, susţinuţi să facă faţă realităţilor din clase. Însă dincolo de aceste trepte 

lipsă, profesorii vor arăta că pot împleti harul didactic cu tehnologia, iar viitorul fericirii la școală stă în 

mâinile noastre. 

 Educația de acasă implică anumite libertăți. Copiii pot alege ce vor să învete, cât vor, când vor. 

Noțiunile de bază sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o vârstă anume, ci când se simte pregatit. Familia 

își poate educa copilul conform propriilor convingeri și valori, într-un mediu care nu intră în contradicție 

cu acestea. 

O alta libertate este cea fizică. Atât copiii, cât și părinții, nu mai sunt constrânși de orarul școlii și pot 

petrece mai mult timp împreuna. Astfel, familia poate planifica în orice moment ieșiri educative, poate 
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schimba materia oricând. Nu numai că cei mici vor avea parte de o experiență nouă de învatare, dar aceste 

abateri de la program vor îmbunătăți și calitatea vieții de familie. 

Și, daca tot vorbim de libertatea fizică, putem aborda și trezitul de dimineață. Nimănui nu îi place să 

se trezească „cu noaptea-n cap”, cu atât mai puțin copiilor. Școala de acasă le permite să doarmă relaxat, 

fără frica zilei urmatoare, fără teama că, din minut în minut, alarma de la ceas va suna. 

Homeschooling-ul mai oferă și o libertate emoțională. Prejudecăți, copii agresivi, competitivitate, 

presiunea grupurilor, toate acestea pot fi întalnite pe holurile școlii. Stima de sine a copiilor scade, iar 

învățatul ocupă locul doi, în favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere social. 

Copiii care învață acasă nu mai au această nevoie de a fi incluși, nu le mai este teama de ridicol și 

gândesc ce vor, nu ce li se impune. 

 În comunicarea on-line cu elevii, cadrele didactice îi pot ajuta emoțional pe aceștia în multe feluri, 

atât direct - prin mesajele transmise copiilor, cât și indirect - prin atitudinea pe care o au față de copii și față 

de situația de izolare. Folosirea umorului în comunicarea cu elevii, comunicarea rațională și calmă în 

momentele tensionate (de exemplu, când un elev este frustrat pentru că nu înțelege o explicație), 

disponibilitatea de a vorbi cu elevii și despre emoțiile prin care trec aceștia, răbdarea și exprimarea afecțiunii 

față de ei pot face minuni pentru confortul emoțional al copiilor de orice vârstă.  

 Trăim vremuri dificile și, de multe ori, nu ne descurcăm așa cum ne-am dori. Este important, însă, 

să ne amintim că facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a depăși aceste momente și să rămânem 

încrezători că, împreună, chiar le vom depăși. 
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DESPRE ȘCOALA ONLINE 

 

PROF. FLORENTINA CORNELIA TOMULESCU 

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”ORIZONT”, RM. SARAT 
 

În această perioadă am tot auzit argumente pro și contra învățământului online. Este bine ...este rău 

nu cred că vom afla cu certitudine vreodată.  

 Ce pot spune ca și cadru didactic care s- a confruntat cu predarea online în cadrul învățământului 

preșcolar este că acest tip de învățământ este unul care nu poate să apropie copilul de colegii lui sau de 

educatoare. În continuare împărtășesc câteva argumente pro dar și contra învățământului online. 

 Pro învățământului online : 

 Am putut observa că sunt părinți care au posibilitatea de a sprijini copilul să mânuiască o tabletă, 

telefonul sau laptopul pentru a se conecta pe o anumită platformă educațională sau pe o pagină de 

socializare. Aceștia au putut participa cu succes la activitățile propuse implicându-se activ alături de copii. 

Cu această ocazie părinții au avut posibilitatea de a afla nivelul corect al cunoștințelor acumulate de fiecare 

pe parcursul anilor de grădiniță. Pentru că funcționez în Alternativa Educațională Planul Jena, am propus 

copiilor activități pe nivel de vârstă și am putut cu plăcere să observ că au fost copii care au rezolvat corect 

toate sarcinile chiar dacă erau de la un nivel superior (copii de grupă mijlocie au rezolvat sarcini de grupă 

mare). Acest lucru mă bucură pentru că ei au vrut să lucreze în plus, ceva nou. 

 Contra învățământului online: 

 Datorită faptului că unii copii nu au propriul device, comunicaarea cu ei a fost una dificilă. Am postat 

totuși activități pe grupul de facebook al grupei și așa au putut rezolva sarcinile de lucru. Așa cum spuneam 

la început școala online nu poate oferi acea apropiere de colegi și de educatoare, preșcoarii fiind obișnuiți 

să fie îmbrățișați atunci când simțeau nevoia. Ca părinte, pot spune că școala online nu oferă acea evaluare 

corectă a elevului.  

 Școala online pentru fata mea a însemnat foarte multe ore state în fața calculatorului, foarte multe 

teme. Cred că elevii au fost puțin derutați pentru că li se tot spunea la școală că nu au voie cu telefoane, 

pentru ca dintr-o dată să se trezească că nu puteau/ nu au avoie să se dezlipească de ele, ajunseseră să 

depindă de ele. 

 Am văzut sau am participat o parte din noi, cadrele, la cursuri online de a învăța cum să predăm 

online. Învățământul românesc are nevoie de o schimbare și cred că această școală online face parte din 

schimbare 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

PROF. INV. PRIMAR TOMUȘ ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANTA VARAVA” ANINOASA 
 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 

de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 

educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de 

activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 

a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 

facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 

cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 

românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 

elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 

pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 

deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 

disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 

manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 

lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 

încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 

tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 

de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 

și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 

al activităților școlare și extrașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. 

prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua 
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Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora 

de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 

determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 

caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 

informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 

se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 

de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 

educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 

corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 

activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 

deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 

încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 

bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 

elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 

total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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SCOALA DE ACASA – AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

 
 PROF. TOPALA GEORGIANA-DANIELA 

 C. J. R. A. E. MEHEDINTI 
 
Peste tot in lume, sistemul de invatamant actual pare sa fie invechit. Asa ca este normal sa ne gandim 

si la alte optiuni si sa le punem in balanta cu scoala traditionala. 
Odata ajuns in clasa, copilul este nevoit sa se detaseze de individualitatea sa si sa devina unul dintre 

elevi. La orice materie se cer aceleasi raspunsuri, aceleasi idei, uneori, chiar si aceleasi haine. 
Avantaje: 
Educatia de acasa implica anumite libertati. Copiii pot alege ce vor sa invete, cat vor, cand vor. 

Notiunile de baza sunt necesare, dar nu vor fi impuse de la o varsta anume, ci cand se simte pregatit. Familia 
isi poate educa copilul conform propriilor convingeri si valori, intr-un mediu care nu intra in contradictie 
cu acestea. 

O alta libertate este cea fizica. Atat copiii, cat si parintii, nu mai sunt constransi de orarul scolii si pot 
petrece mai mult timp impreuna. Astfel, familia poate planifica in orice moment iesiri educative, poate 
schimba materia oricand etc. Nu numai ca cei mici vor avea parte de o experienta noua de invatare, dar 
aceste abateri de la program vor imbunatati si calitatea vietii de familie. Si, daca tot vorbim de libertatea 
fizica, putem aborda si trezitul de dimineata. Nimanui nu ii place sa se trezeasca „cu noaptea-n cap”, cu 
atat mai putin copiilor. Scoala de acasa le permite sa doarma relaxat, fara frica zilei urmatoare, fara teama 
ca, din minut in minut, alarma de la ceas le va zangani in cap. 

Invatarea de acasa mai ofera si o libertate emotionala. Prejudecati, copii agresivi, competitivitate, 
presiunea grupurilor, toate acestea pot fi intalnite pe holurile scolii. Stima de sine a copiilor scade, iar 
invatatul ocupa locul doi, in favoarea unui „look” mai acceptabil din punct de vedere social. Copiii care 
invata acasa nu mai au aceasta nevoie de a fi inclusi, nu le mai este teama de ridicol si gandesc ce vor, nu 
ce li se impune. 

Dezavantaje: 
In ceea ce priveste scolarizarea de acasa, de obicei, dezavantajele sunt reprezentate prin costuri, fie 

ele de timp, de bani, de emotii. Din punctul de vedere al timpului, este destul de complicat sa inveti in afara 
scolii traditionale. In primul rand, trebuie sa stii care este programa scolara. Ce anume li se cere copiilor sa 
invete? Trebuie sa iti faci loc in programul tau pentru a invata si tu, la randul tau. In al doilea rand, parintii 
sunt plecati de dimineata pana seara la serviciu, asa ca faptul ca poti sa inveti „cand vrei” este o chestiune 
limitata. Iar cand un parinte singur decide sa isi invete copilul de acasa, lucrurile devin cu mult mai 
complicate. O solutie ar fi apelarea la un meditator, dar acest lucru inseamna ca…Vei avea cheltuieli 
suplimentare. Bun, sa zicem ca nu apelezi la un meditator si nu esti singur in aventura de homeschooling. 
Tot va trebui ca unul dintre parinti sa renunte la serviciu. Astfel, veniturile familiei vor fi substantial mai 
mici. Chiar daca manualele se gasesc in bibliotecile gratuite, cu un singur salariu tot va fi mai dificil. Apoi, 
odata ce ai decis sa ramai cu micutul tau acasa, trebuie sa constientizezi ca veti sta impreuna cam toata ziua. 
Daca ti se pare ca va fi obositor sau crezi ca nu te vei simti bine sa stai atata timp cu cel mic, atunci scoala 
de acasa nu e potrivita pentru tine. O alta problema ar fi cea a socializarii. Ai putea sa ma contrazic – exista 
o multime de centre si cluburi de activitati, unde copiii isi pot face prieteni. Corect, insa, la scoala, elevii 
stau mai mult de o ora/doua impreuna. Experientele prin care trec ii formeaza ca indivizi si ii apropie. 

 
 
 
Bibliografie: 
- Godfrey Claff- ,,Parteneriat şcoală-familie-comunitate”-ghid pentru cadrele didactice,  
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007 
- http://www.europa.eu.int/comm/education/elearning/ 
- http://www.unesco.org/education/portal/e_learning/index.shtml 
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PROFESOR DE INSTRUMENT IN ONLINE 

 
PROF. DE VIOARA LORENA TOPCSOV,  

SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR 5, BUCURESTI 
 
Aceasta perioada de pandemie a fost si pentru noi, profesorii, dar si pentru elevi si parinti, o incercare 

cu care nu ne-am mai confruntat. Dar a fost de asemenea si o provocare, un prilej de a ne imbunatati 
competentele digitale. Unii dintre noi am inceput sa citim presa straina, sa vedem cu ce se confrunta alte 
tari mai incercate decat a noastra, cum reusesc profesorii sa mentina contactul cu elevii. Am inteles astfel 
de la bun inceput ca perioada in care trebuie sa ne adaptam si sa ne reinventam ca profesori trebuie sa fie 
scurta si ca ne asteapta pe termen lung o viata de profesor altfel. Dar pentru noi, profesorii de instrument, 
obisnuiti sa avem un contact apropiat cu elevii pentru a le corecta permanent pozitia la instrument, 
incheieturile, degetele pe arcus si pe coarde, in cazul violonistilor, sau pe claviatura, in cazul pianistilor, 
vestea ca nu ne vom putea intalni cu elevii a fost la inceput greu de acceptat, fiindca orice pauza in evolutia 
fireasca a unui mic instrumentist poate duce ulterior la o perioada de recuperare mai mare si mai anevoioasa. 
Asa ca am incercat sa gasim un sprijin in parinti, pe care i-am consiliat astfel incat sa poata acorda 
instrumentul folosind aplicatiile disponibile pe telefon, precum violin tuneer, dar si invatandu-i diverse 
detalii tehnice pe care le folosesc instrumentistii profesionisti pentru ca instrumentul sa poata fi utilizat 
corect si in conditii de siguranta. Primele discutii cu elevii si parintii le-am facut comunicand pe whatsapp, 
unde parintii trimiteau inregistrari video sau audio cu fragmente din lucrarile pe care indicam sa le studieze, 
urmand sa le comunicam observatiile si cerintele. Apoi am inceput sa facem videoconferinte pe whatsapp, 
dar aici ne-am lovit de cea mai mare problema, distorsionarea sunetului, pe care ulterior am reusit sa o 
rezolvam intr-o buna masura, folosind microfoane speciale si casti.  

Din dorinta de a perfectiona modul de lucru cu elevii am cautat mereu noi metode de comunicare. 
Am folosit Google Classroom sau Google Meet si am avut un suport consistent in platforma You Tube, pe 
care o foloseam si anterior la clasa, pentru exemplificari. Sau platforma Europeana, biblioteca digitala care 
contine 6 milioane de materiale apartinand patrimoniului cultural european. De mare ajutor a fost si 
comunitatea Digital Nation, care a oferit, alaturi de Google, suport si consiliere profesorilor pe platforma 
„Profesor in online”. Astfel, dupa o saptamana de cursuri intense, am reusit sa ne familiarziam cu Google 
Suite si cu toate uneltele pe care le ofera acesta profesorilor. De asemenea, forumurile profesorilor de pe 
alte site-uri dedicate educatiei sau de pe grupurile de Facebook au contribuit prin schimbul de pareri sau 
prin impartasirea experientelor personale la imbunatatirea modului de predare si evaluare.  
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 

PROF. TOPIRCEANU IOANA VALERIA 

CȘEI ,,DELFINUL’’ CONSTANȚA 
 

Învățarea de acasă a reprezentat o provocare atât pentru elevi de toate vârstele cât și pentru 

profesori.Cursurile on-line au fost o idee bună ce viza creşterea eficienţei activităţilor de învăţare, 

dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual însă ca orice metodă aplicată au existat 

avantaje și dezavantaje.Ca avantaje putem menționa următoarele: profesorii pot monitoriza contribuția 

individuală a fiecarui elev, existența unui feed-back permanent, flexibilitatea programului și 

disponibilitatea accesării cursurilor cât timp exista un dispozitiv funcțional și conectat la internet, accesul 

la resurse și materiale variate, iar ca dezavantaje regăsim: imposibilitatea de a participa la actul educativ 

datorită factorilor socio-economici, interacțiunea față în față, lipsa familiarizării și pregătirii pentru 

utilizarea platformelor, lipsa responsabilității și motivației elevilor. De asemenea profesorii trebuie să ofere 

instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În felul acesta se pot dezvolta 

relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza mai mult cu efortul unui cadru 

didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte dar și cea parinte-copil astfel că aceștia pot explora 

împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online. Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să 

aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a 

procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în 

capacitățile și resursele proprii.Învățarea de acasă presupune un confort deoarece se desfășoară într-un 

spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. Nu mai există gălăgie, la nivel de management 

al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai mult 

timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în 

comun, se reduce din gradul de oboseală. 

Școală românească nu este pregatită în totalitate pentru o astfel de abordare deși tendința profesorilor 

a fost să se organizeze și să continue ritmul învățării oflline, ei se lovesc de lipsa tehnologiei din viața 

multor elevi dar și lipsa de răspuns și motivație a acestora, ceea ce naște de multe ori frustare, debusolare 

și uneori chiar culpabilizare pentru profesori. 

În conlcuzie școala online, atât cât este, e un pas înainte și nu există nici un dubiu ca învățarea online 

nu a fost introdusă pentru a umple golurile existente în sectorul educațional. 
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ȘCOALA ALTFEL DE ACASĂ  

 
PROF. TOPOR NARCIZA PARASCHIVA,  

LICEUL TEORETIC „DECEBAL”, CONSTANȚA 
 
Proiectul Școala Altfel cu programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” apare ca activitate distinctă 

în structura Anului școlar. Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” are ca scop implicarea tuturor 
elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale elevilor, 
să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în 
curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

În semestrul al II-lea, în luna mai 2020, în starea de urgență, am desfășurat programul Școala Altfel, 
la clasa a IX-a. Pentru realizarea scopului programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” am investigat care 
sunt preocupările elevilor, așteptările lor, în discuțiile formale și non formale, prin observații directe, în 
discuțiile cu părinții. Am stabilit câteva activități pe care, le-am adaptat noii situații. Înainte de Săptămâna 
Altfel, într-o ședință cu părinții, am finalizat programul activităților din săptămâna respectivă, care a cuprins 
activități zilnice precum: 

- prezentări individuale, de maxim 10 minute, ale unui loc îndrăgit din Dobrogea, în cadrul 
proiectului „Dobrogea mea”,  

- „Jurnalul zilei” realizat de către fiecare elev. „Jurnalul zilei” trebuia să conțină: Gândul zilei, 
Mulțumire adresată familiei, Mulțumire adresată în afara familiei. Toate acestea să fie scrise caligrafic, pe 
o foaie albă A4, cu stiloul. Gândul zilei putea fi un citat sau un paragraf dintr-o povestire, o strofă dintr-o 
poezie, care se potrivea cu starea elevului din ziua respectivă. La ”mulțumiri” elevul trebuia să construiască 
o frază prin care să își arate recunoștința, menționând cui se adresează și care este motivul pentru care 
mulțumește. Jurnalul zilei trebuia datat și semnat. 

În programul Săptămânii Altfel au mai fost: lectura povestirilor Science Fiction care au fost premiate 
la Concursul regional „Luceafărul” organizat de A.A.”Sirius” în parteneriat cu alții, vizionarea filmelor 
„Micul Prinț” și în altă zi „Frații Jderi”, vizionarea emisiunii Garantat 100%: „Ce facem după 15 mai?!?”, 
atelier de lucru „Cum ne confecționăm o mască!”, o întâlnire on-line cu voluntarii de la European Solidarity 
Corps cu titlul „Călătorie virtuală”. 

Activitățile s-au desfășurat pe MicrosoftTeams și au durat aproximativ 3 ore zilnic. Fiecare zi s-a 
finalizat cu un Jurnal de reflecție cu 3-4 întrebări, pe care l-am realizat în microsoft forms, referitoare la 
activitățile desfășurate și pe care elevii trebuiau să îl completeze până la sfârșitul zilei. Din Jurnalul de 
reflecție am selectat răspunsurile la întrebarea Ce ați povesti prietenilor voștri, despre Școala Altfel? de 
Acasă.  

Elevii clasei a IX-a v-ar spune următoarele: „Chiar de nu ne-am văzut față în față, activitățile au fost 
distractive, antrenante și interesante. Această Școala Altfel a fost diferită dar minunată în felul ei unic”, 
„Le-am povestit despre toate activitățile noastre, prietenilor mei, și au spus că, ar fi vrut și ei să aibă un 
liceu și cadre didactice așa de dedicate, mai ales la școala altfel”, „Aș povesti despre locurile minunate pe 
care le-am văzut cu ajutorul proiectului Dobrogea mea și despre întâlnirea cu voluntarii de la ESC”, „Aș 
spune despre interviul cu dna. psiholog pentru că mi-a plăcut cel mai mult și chiar m-a ajutat să privesc 
situația din alte perspective”, „În această perioadă a fost diferită școala altfel dar într-un sens bun. Eu le-aș 
spune că în această săptămână am avut ce să învăț și ce să descopăr și cu toate că am stat acasă am ''călătorit 
online'' împreună cu colegii și doamna dirigintă în fiecare zi, în alt loc frumos din Dobrogea”, „Le-aș povesti 
faptul că, având în vedere problemele din acest moment, putem face activități distractive și de la distanță”, 
„Că a fost o experiență unică și că nu ne-a stat nimic în cale să ne desfășurăm activitățile plănuite!”, „Am 
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avut activități foarte interesante în care am aflat lucruri noi despre anumite locuri din Dobrogea. Am învățat 
să ne confecționăm măști și am avut posibilitatea să vorbim cu mama Alexandrei care ne-a dat anumite 
sfaturi și ne-a povestit prin ce trece dânsa în fiecare zi la locul de muncă. Așa probabil ne-am dat toți seama 
că motivul cel mai important pentru care stăm în casă este să nu mai punem medicii în pericol și să nu mai 
răspândim acest virus. Mi s-a părut foarte interesantă ideea cu Jurnalul Zilei, așa am avut ocazia să 
mulțumesc anumitor persoane pentru tot ceea ce fac și am scris și niște citate foarte frumoase. Lecturile au 
fost foarte interesante și am fost uimită când am aflat că au fost scrise chiar de unii dintre colegi. Probabil 
a fost o ,,Școala Altfel” mult mai interesantă decât ar fi fost dacă eram la liceu”, „Păi, le-aș povesti cele 2 
filme, cum să își facă măscuțe singuri, lecturile Viața dincolo de stele și Fiul Lumii care mi-au plăcut foarte 
mult”, „Aș povesti despre călătoria noastră prin Dobrogea, cum fiecare și-a arătat locul preferat care ne 
umple sufletul de bucurie și liniște și de toate lecturile care îți duceau imaginația într-o altă lume și mai ales 
faptul că am fost designeri și am învățat să ne confecționăm propria noastră mască!”, „Chiar dacă nu a fost 
așa cum ne așteptam, că s-a desfășurat în mediul online din cauza situației actuale, a fost o experiență de 
"Școala Altfel" foarte plăcută și interesantă, cu activități diverse, utile, educaționale la care mă bucur că am 
participat”, „Păi sincer, puteam 100% să facem exact aceleași activități în clasă. Așa că dacă îți imaginai 
că ești în sala de clasă era ca și cum eram la școală!!” și un elev ar povesti „nimic”.  

Având în vedere răspunsurile elevilor, consider că scopul programului a fost atins. „Motivația este 
cea care te face să pornești. Obișnuința este cea care te face să continui.”, spunea Jim Rohn (antreprenor, 
autor și vorbitor motivațional de origine americană). 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA INFORMATICA A ACTIVITAȚILOR 
IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 
TÓTH SZILÁRD, PROFESOR DE INFORMATICĂ 

LICEUL TEHNOLOGIC “GABOR ÁRON”, TARGU SECUIESC 
 
Școala de acasă, care a transpus activitatea didactică într-un cadru nou, ne-a pus în fața unei mari 

provocări, pentru care n-au fost pregătiți participanții educației, nici profesorii, nici elevii, nici părinții. 
După ce am aflat de întreruperea școlii și de începerea școlii online, ca profesor de informatică la nivel 
liceal am început cu entuziasm să caut după instrumente de predare pe care pot să folosesc eficient în acest 
mediu. 

La început era important să găsim aplicațiile cele mai uzuale cu care, atât profesorii cât și elevii pot 
să reia activitatea educațională. Împreună cu colegii mei de la prima zi am început să utilizăm aplicația 
Zoom, pe care am considerat simplu și eficient în predarea online. Însă de atunci am pus problema căutării 
unei platforme informatice care permite gestionarea elevilor, a claselor, a profesorilor, care conține 
instrumente potrivite pentru predare-învățare-evaluare, și cu instrumente de monitorizare și securitate. 

Aplicația G Suite for Education este un astfel de sistem, pe care am ales din două motive: 
• orice tip de instituție educațională din învățământul de stat poate folosi în mod gratuit 
• elevii și majoritatea profesorilor din liceul nostru sunt obișnuiți cu utilizarea aplicațiilor Google. 
Pentru implementarea G Suite for Education în școală a trebuit să parcurg următoarele etape: 
• am intrat pe site-ul www.clasaviitorului.ro, și am activat gratuit pachetul de licențe pentru 

domeniul școlii (gaboraron.ro). 
• având rolul de administrator pentru această platformă, am creat conturile de utilizator pentru 

elevi și profesori. Pentru acesta am completat un fișier șablon .csv în Microsoft Excel cu datele 
utilizatorilor: numele, adresa e-mail nou în domeniul școlii și o parolă pe care la prima autentificare se 
poate modifica, după care am încărcat în sistem și conturile au fost create. După aceea am creat pentru 
fiecare clasă câte un fișier cu utilizatori și parola inițială, pe care am partajat de pe Google Drive cu 
fiecare diriginte, și astfel informațiile necesare pentru elevi au fost distribuite. Am creat și un filmuleț 
ajutător cu aplicația Bandicam, pe care am încărcat pe youtube (https://youtu.be/Sito44gfCZE) pentru 
elevi, cum trebuie să facă prima autentificare, accesarea unui curs în Google Classroom, cum să predea 
temele cerute de profesori. După două zile cu asistența diriginților mai mult de 80% dintre elevi au făcut 
prima autentificare în sistem. 

După un timp am observat că, chiar există o aplicație gratuită pentru orice instituție educațională 
din învățământul preuniversitar, ADMA SIIIR - Modul Basic, care se poate instala din consola de 
administrare Google, se pot sincroniza datele folosind un cont de utilizator SIIIR, și se pot printa și distribui 
codurile de activare pentru conturile G Suite for Education (profesori, elevi). 

Din fericire pentru administrarea conturilor sistemul oferă multe oportunități. În primul rând pot fi 
create unități organizaționale și grupuri de utilizatori, care facilitează administrarea elevilor dintr-o clasă, 
atât conturile lor în sistem, cât și la atribuirea lor ca grup, la o clasă în Google Classroom. Am creat 
pentru fiecare diriginte de clasă un astfel de grup și o unitate organizațională, considerând că e mai util 
ca un grup de elevi să fie asociat cu numele dirigintelui (pentru 4 ani), decât cu numele clasei, care se 
modifică în fiecare an. Astfel nu trebuie să fac migrarea elevilor dintr-o clasă în alta, mai mult la o clasă 
Google Classroom e suficient ca anual să schimbăm denumirea, dar elevii și profesorii rămân atașați. 
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Un alt avantaj a sistemului constă în posibilitatea de monitorizare a activităților online. Din consola 
de administrare Google Admin intrând în meniul Reports, opțiunea Audit log se poate monitoriza utilizarea 
aplicațiilor din G Suite, printre altele și Google Meet, instrumentul folosit pentru comunicare și colaborare 
în timp real între profesori și elevi. Avem posibilitatea de a filtra datele de logare (autentificare) pentru o 
unitate organizațională, pentru un anumit interval de timp, după care dând click pe pictograma de 
descărcare putem să alegem formatul fișierului salvat (Google Sheets sau .csv). Cu un program scris în 
limbajul Python am prelucrat datele, grupând după profesor și codul Meet, obținând astfel o statistică din 
care reiese că pentru fiecare profesor, la fiecare oră susținută în Google Meet câți elevi au participat. 
Astfel am obținut informații foarte precise despre activitățile online atât a profesorilor cât și a elevilor, 
care au fost prelucrate în ședințele cu părinții, ajutând la combaterea absenteismului. 

Cu toate că lipsește interacțiunea între elevi și profesori, într-un final putem afirma că am găsit o 
alternativă informatică bună pentru gestionarea acestei mari provocări, numită școala online. 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 

ȘCOALA DE ACASĂ – O EXPERIENȚĂ INTERESANTĂ 
 

TÓTH ZSUZSÁNNA, PROFESOARĂ DE MATEMATICĂ 
LICEUL TEORETIC “NAGY MÓZES”, TÂRGU SECUIESC 

 
Până nu demult Educația acasă (home schooling) era o formă alternativă pentru educarea copiilor, 

pe care au ales cam 2000 de familii din România11, însă dintr-odată în contextul pandemiei din 2020 au 
ajuns să experimenteze toți elevii din sistemul de învățământ românesc. 

Școala de acasă era o experiență interesantă, pentru care n-a fost pregătit nimeni, nici profesorii, 
nici elevii, nici părinții. Eu am luat ca pe o provocare. După ce am aflat de întreruperea cursurilor 
tradiționale și de începerea școlii online, ca profesor de matematică la nivel de gimnaziu și liceu, am 
început cu entuziasm să caut după instrumente de predare, pe care pot să le folosesc eficient în acest mediu. 

Pentru a lucra cu elevii în timp real am folosit aplicația Zoom, cu care s-au obișnuit foarte repede și 
elevii. Cu toate că, avea câteva probleme de securitate, am considerat că este simplu și eficient pentru 
predarea online. Lecțiile le-am pregătit anterior parțial sau integral în Word sau Powerpoint, am partajat 
ecranul meu, iar cu ajutorul Adnotărilor din aplicație am reușit să evidențiez părțile pe care le explicam. 
Prin completarea lecțiilor realizate parțial am reușit să țin ore destul de interactive cu elevii. La orele cu 
exerciții elevii îmi dictau și eu redactam în timp real soluțiile corectând și discutând eventualele greșeli 
apărute. Un alt mod de a exersa era când elevii rezolvau în caiet exercițiul, îl fotografiau, apoi îmi 
trimiteau, iar după partajare discutam și corectam împreună rezolvarea problemei. Această aplicație îmi 
permitea să folosesc jocuri didactice online pe care elevii puteau să exerseze acasă. (exemplu: 

https://www.mathplayground.com/AlgebraEquations.html?fbclid=IwAR1sWCwiEzgs5g1Lp12bkzv
AIWXmMccew5SombEYc_hIdC3VHlaVsZdmsh4 – pentru rezolvarea ecuațiilor) 

Funcția chat al aplicației dă posibilitatea comunicării cu elevii care au probleme cu microfonul sau 
camera. 

Câteva sfaturi practice pentru folosirea aplicației:  
• când predăm să mutăm microfoanele elevilor, pentru a evita apariția fenomenului de microfonie 
• e bine să controlăm adnotările elevilor (Disable participants annotation)  
• la partajarea filmelor să partajăm și sunetul computerului (Share computer sound) 
Paralel cu întâlnirile online, lecțiile le-am pus pe Google drive, unde aveau acces elevii. Însă pentru 

clasificarea lecțiilor, temelor pentru acasă consider că pentru un profesor este mult mai eficient aplicația 
Google Classroom.  

Pentru ca elevii să poată să revadă rezolvarea unor probleme mai complexe am făcut niște filmulețe 
cu ajutorul aplicației Bandicam, care captura ecranul 
computerului și ca sunet registra explicațiile. 

O mare provocare a fost predarea lecțiilor de 
geometrie în clasele gimnaziale. Tabla interactivă din 
aplicația Zoom nu este potrivită pentru realizarea desenelor 
de geometrie. Căutând instrumentul ideal pentru acest lucru 
am găsit aplicația Classflow pentru profesori care este o 
aplicație foarte complexă. Eu am folosit doar tabla 
interactivă care conține toate instrumentele necesare 
predării geometriei în clasa a 6-a: compas, echer, riglă, raportor.  

11 https://elitaromaniei.ro/gabriel-curcubet-si-curentul-homeschooling-in-romania/ 
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Cu ajutorul acestei aplicații împreună cu construcțiile cu ajutorul aplicației Geogebra am reușit să 
țin ore foarte reușite de geometrie în clasa a 6-a. Aplicațiile geogebra existente referitoare la funcții mi-
au fost de mare ajutor în clasa a 9-a și a 10-a.  

O problemă am întâlnit la evaluarea elevilor. La matematică consider că e mai greu să faci o 
evaluare corectă în mediul online. Testele online făcute cu diferite aplicații sunt foarte bune pentru 
exersare, dar când vine vorba de notarea elevului apar probleme. Profesorul, dacă vrea să facă o evaluare, 
trebuie să se bazeze foarte mult pe corectitudinea elevului. O idee bună este realizarea unor proiecte 
creative care au la bază cunoștințe de matematică. 

Într-un final putem spune că Școala de acasă oferă câteva avantaje, dar apar și unele dezavantaje. 
Elevul poate să gestioneze mai liber timpul, poate să învețe în propriul ritm dacă are motivația necesară. 
Însă din școala online lipsește factorul uman, e mai greu de realizat motivarea elevilor, lipsește 
interacțiunea elev-profesor, dar și elev-elev. După terminarea cursurilor online elevii au zis că este mai 
bine la școală și au manifestat dorința ca din toamnă să continue studiile în mod tradițional.  

”Nu îmi învăț niciodată studenții; tot ce fac este să le creez condițiile pentru ca ei să învețe.” Albert 
Einstein 

Dacă luam în considerare cuvintele lui Einstein școala online rămâne o alternativă bună pentru 
situații critice, o modalitate de a crea condițiile pentru ca elevii să învețe. 
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ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
TRANCĂ MARIA-CRISTINA 

LICEUL TEORETIC VIRGIL IERUNCA, LĂDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 
 
În primul rând, predarea online şi predarea față în față nu ar trebui să fie foarte diferite în mediul 

academic. Mă refer aici la stilul de lucru în învăţământul superior, care presupune munca intensă şi a 
studenţilor dacă aceştia doresc interactivitate şi specializare, şi a cadrelor didactice pentru aceleaşi motive. 
Deci, cursurile nu sunt nici pentru auto-prezentare dacă sunt faţă în faţă, nici pentru filme dacă sunt online. 
Ele sunt pentru a-l provoca pe cel care se specializează să analizeze în profunzime conţinuturi, să caute 
mental exemple, să facă asociaţii cu alte cunoştinţe şi, în cadrul practicii, să le aplice. Cu alte cuvinte, 
learning by doing aplicat la învăţarea însăşi. Iar din acest punct de vedere, predarea online “forţată” de 
acum, ne poate ajuta să adoptăm acest stil de lucru sau să îl consolidăm (pentru că, cu siguranţă, mulţi 
făceau asa şi înainte). Altfel, dacă folosim doar video conferinţe datorită facilităţii lor (şi nu vreau să spun 
că acestea sunt doar facile, vom vedea la argumentul următor), ele vor deveni filme care nu diferă prin 
nimic de cursurile plictisitoare la care un cadru didactic dictează sau perorează singur 2 ore (stil criticat în 
vremuri bune de toată lumea, ca fiind desuet şi nepotrivit pentru învăţământul centrat pe student…). În plus, 
stilul acesta de lucru este de aşteptat de la studenţi, care sunt la o vârstă la care se pot baza pe învăţarea 
auto-reglată. 

În al doilea rând, este de dorit să fie integrate multiple modalități. Deci din nou, nu e cinema, ci este 
o îmbinare de modalităţi (clipuri video de clarificare, materiale scrise pe parcurs, activităţi, dezbateri, 
videoconferinţe, etc.). Fireşte, acest lucru reclamă efort susţinut de ambele părţi – cadrele didactice să 
creeze conţinuturi în variate forme, studenţii să le parcurgă săptămână de săptămână – însă rezultatul este 
unul fericit: aprofundarea reală a materiei pas cu pas (cum se întâmplă în sistemul american, de unde luăm 
adesea doar ce ne place, nu şi lucrurile bine făcute: de pildă, evaluarea în învăţământul superior pe baza a 
multiple evaluări săptămânale şi un examen final la care mai primesti aproximativ 2 puncte – deci, dacă nu 
ai realizat tot ce trebuia pe parcursul semestrului, nu poti avea notă finală…). Aici aş mai menţiona şi cât 
de ciudat este să fie cerute de către unii în contextul actual metode unice (am studenti care m-au intrebat de 
ce refuz videoconferinţa dacă la alte materii merge bine). Pe de o parte, dacă nici la universitate nu folosim 
modalităţi multiple şi perspective multiple, atunci unde? Pe de altă parte, vremea “partidului unic” a apus, 
deci de ce ar trebui toţi să predăm la fel… E mai util să găsim modalităţi variate care să susţină învăţarea 
de profunzime (inclusiv în cadrul aceleiaşi materii), lăsând loc şi pentru diferenţele interindividuale dintre 
cadrele didactice şi centrând în fond învăţarea pe studentul care învaţă. 

În al treilea rând, dacă am vorbit deja de learning by doing, e foarte posibil că vom descoperi faptul 
că formele contemporane de online nu pot înlocui deocamdată interacţiunea faţă în faţă (dar nu cea de tip 
dictare timp de 2 ore…). Interacţiunea directă ca experienţă de învăţare aduce dovezi pentru abordarea 
cogniţiei ancorate (Barsalou, 2008), adică pentru ideea conform căreia cogniţia nu este separtă de corp şi 
de contextul în care navighează corpul. În cazul de faţă, se va dovedi că fără interacţiune socială învăţăm 
mai puţin eficient. În mediul academic avem însă noroc tocmai pentru argumentele de mai sus: avem 
studenţi care sunt adulţi deja şi care pot folosi învăţarea auto-reglată (reglarea de către alţii trebuie făcută 
la vârste mai mici, de aceea pentru copii va fi mai dificil în online cu conţinuturi noi) şi care pot transforma 
această experienţă într-una de learning by doing: studiu individual, cu citit mult şi scheme şi legături între 
cunoştinţe. E interesant faptul că sunt studii recente care arată că şi în cazul predării faţă în faţă nu 
entuziasmul cadrului didactic contează pentru cunoştinţe învăţate temeinic, ci modalitatea de studiu… 
(Motz et al., 2017). 
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Am putea spune, în concluzie, că nu prea contează formatul dacă ne gândim la formarea de specialiști, 
unde centrarea trebuie să fie pe aprofundarea de conținuturi dificile. În același timp, contează formatul dacă 
ne gândim la specia noastră: deocamdată câştigă interacțiunea directă. Observăm că răspunsul nu este unul 
simplu și de aceea cred că o concluzie mai potrivită este următoarea: e nevoie acum de analize lucide ale 
stării de fapt, ale avantajelor fiecărui format pentru a ajunge la soluții cu adevărat viabile, cu diferenţe 
datorate probabil şi tipului de învăţământ (preuniversiar şi universitar). Dezbaterea aceasta seamănă 
întrucâtva cu conflictele dintre adolescenți și părinți: e aparent o luptă între nou și vechi, luptă care 
dintotdeauna a dus la progresul omenirii. Dar să nu uităm că progresul a fost dictat cel mai adesea de 
îmbinarea noului cu vechiul: nici noul, nici vechiul nu sunt bune sau rele în sine. Ceea ce este important 
este că vechiul reține ceea ce a fost bun în trecut, iar noul aduce schimbari care determină modificarea a 
ceea ce nu a fost eficient în trecut. Așadar, să cântărim cu atenție noul și vechiul în educație, astfel încât pe 
baza unor argumente solide de ambele părți și cu luciditate să asigurăm un progres real, adică, în mediul 
universitar, învăţare eficientă care să formeze profesionişti. Și dacă tot suntem actori în acest experiment 
natural, e momentul perfect pentru a reflecta asupra acestei problematici pe măsură ce se desfăşoară, astfel 
încât atunci când vom fi depășit pandemia, să putem acționa pentru optimizarea reală a educației. 

Și ca să încheiem într-o notă optimistă, poate că așa cum holera a dat și romane minunate precum 
Dragostea în vremea holerei de Gabriel Garcia Marquez, și coronavirusul ne va da o educație mai eficientă 
bazată pe analiza situației de acum, adică a educației în vremea coronavirusului… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
*Barsalou, L. W. (2008). Grounded Cognition. Annual Review of Psychology, 59, 617-645. 
*Motz B.A., de Leeuw J.R., Carvalho P.F., Liang K.L., Goldstone R.L. (2017). A dissociation 

between engagement and learning: Enthusiastic instructions fail to reliably improve performance on a 
memory task. PLoS ONE 12(7):e0181775. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181775 
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ȘCOALA ONLINE, CU AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE EI 

 
 PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR TRIFU MARIA CORINA 
 LICEUL DE ARTE ,,SIGISMUND TODUȚA “ DEVA, JUDEȚUL 

HUNEDOARA 
 
 Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste luni, cu toții am rămas cu anumite impresii legate 

de școala online. Ca orice situație care intervine nouă în viața noastră, are avantaje și dezavantaje. Am stat 
și m-am gândit să caut avantajele și dezavantajele școlii online. Ca orice optimist am căutat mai întâi 
avantajele și apoi dezavantajele.  

 Avantajele școlii online: 
• copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil  
 Unii elevi nu se pot concentra bine dimineața, dar învață foarte bine după-amiaza. Alții nu se pot 

pune în funcțiune de la 8:00, dar lucrează spectaculos de pe la 10 ș.a.m.d. Nu intenționez să contest 
necesitatea unui program fix de lucru. În lipsa acestuia, societatea nu ar mai putea funcționa normal. 

• copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, noi moduri de învățare, 
totul este mai interactiv (anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe 
smartphone și pe tabletă, mai puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a 
computerului desktop);  

 Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază de 
videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuiți, o mulțime de aplicații atrăgătoare pentru 
copii, și am fost nevoită să învăț și eu lucruri noi, unele chiar utile și folositoare și în școala clasică.  

• se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
• dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 

programe, fișele interactive, care permit chiar evaluarea instant;  
• se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
• părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi la 

curent cu adevărat cu situația școlară a copilului; 
• copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru nu se 

întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  
• copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate caietele, 

cărțile și materialele auxiliare alături de ei; 
• se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic 

(adesea aflate într-o stare avansată de degradare) ; 
 Până acum v-am prezentat câteva avantaje ale școlii online, dar haideți să vedem și fața cealaltă a 

monedei. Dacă nu v-ați regăsit în rândurile de mai sus, poate că sunteți dintre cei care preferă școala clasică. 
Să vedem câteva argumente în favoarea ei! 

 Dezavantajele școlii online: 
• lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient 

de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); 
 Eu lucrez cu copii mici, clasa a II-a, care nu au încă telefoanele lor, și e normal, nu au laptopuri, unii 

având doar tablete care nu s-au dovedit a fi performante. Unele familii au mai mulți copii care sunt la școală. 
Cum faci să fie bine? 
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• lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 
resursele, online și offline, pentru copiat, sau le rezolvă părinții; 

• dezorganizarea și procrastinarea, două surse de stres; 
 Primul avantaj menționat în acest articol a fost că îți poți face singur programul de lucru. Pentru unii 

însă asta se poate transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță te pot 
conduce la o procrastinare continuă. Fiind mereu obișnuit ca sarcinile și programul să-ți fie dictate de 
profesori, te trezești că acum trebuie să te organizezi singur. Mai multă presiune pe elev, care trebuie să 
depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, unde primea totul pasiv. Copilul este obligat 
adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți elevi este extrem de dificil, mai ales la cei 
mici. În consecință, ești confuz și nu știi de unde să începi. 

 
• mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, Google Classroom 

etc., iar „școlarizarea” acestora s-a făcut pe cont propriu, un proces lent, anevoios care a depins de fiecare; 
• lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 

profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc; 
• presiune pe părinți în special în cazul claselor P- IV, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 

tehnologie (dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme; 
• se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți de în a înțelege 

ceva; 
• copiii interacționează mai puțin între ei; 
 Ei bine, dacă pentru unii atmosfera liniștită de lucru de acasă și lipsa colegilor gălăgioși sunt 

fantastice, pentru alții e exact invers. Le lipsesc colegii, prietenii de la școală, chiar și… profesorii! Li se 
pare inuman să stea închiși în casă, fără niciun amic cu care să se vadă. Le afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare. Astfel, copiii vor comunica mai greu și vor fi și mai dependenți de tehnologie și 
de mediul online, o problemă majoră a vremurilor actuale.  

 Of, of! Școala asta online!  
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SIMPOZION INTERNAȚIONAL 

,,EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!ȘCOALA ALTFEL!ȘCOALA DE ACASA!” 
 

 PROFESOR: TROFIN VERONICA-DANIELA 
 ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IORGU IORDAN” 

 TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI 
 
 Această școală online este cu totul altfel, atât din perspectiva predării conținuturilor, dar și din punct 

de vedere pedagogic.Ca profesor, văd această educație online ca pe o ,,provocare”, fiindcă nu eram pregătiți 
pentru asta.Educația online este o educație deosebită, deoarece a unit cele trei elemente importante în actul 
didactic:elevi, profesori și părinți. 

 Am fost forțați să ajungem în acest context, să ne adaptăm ,,pedagogiei online”, acest eveniment 
surprinzător care a dat școala peste cap.Totuși, există și puncte tari:ne-a scos din rutina didactică, din 
învățământul tradițional și ne-am adaptat din mers, alături de elevii noștri.În toată această perioadă, am 
încercat să păstrez legătura continuă cu elevii, determinându-i să fie responsabili atât la nivel individual și 
colectiv.Lecțiile online m-au determinat să predau cu empatie, cu suport afectiv, cu prietenie.Am ,,călătorit” 
împreună pe această mare necunoscută, în care ne-am susținut unii pe alții. 

În cadrul lecțiilor am alternat metodele utilizate, am început cu povestiri metaforice, interesante, care 
să le capteze atenția către lecție. Totodată, am utilizat vocea autentică a dascălului adevărat care se apropie 
de elevii săi prin căldura vocii sale.Un alt pas ar fi implicarea elevilor în lecțiile online prin întrebări ,,Știai 
că...”, prin care să le dezvolte curiozitatea.Trebuie să ne adaptăm și să acceptăm acest context social, prin 
care elevii și profesorii impregnează spațiile educaționale de propriile emoții, contribuții și evident că l-am 
pierdut din vedere.Cu sinceritate, apreciez spațiul online.Îmi dă autonomie didactică, mă pot desprinde de 
manual, pot să am curaj în fața programelor prea încărcate.Și elevii se simt în largul lor, au flexibilitate în 
organizarea timpului, au autonomie, se pune accent pe atenția publică față de școală. 

 Elevii se adaptează ușor, dar apar și goluri de cunoaștere.Ca profesori, trebuie să-i susținem, să-i 
ajutăm pentru un viitor didactic mai bun.Aș vorbi și de evaluare, de evaluarea online.Nici pentru asta nu 
am fost pregătiți.Trebuie făcută o reglare didactică, de a ne adapta la instrumente de evaluare 
complementare și să le aplicăm cu ușurință în clasa virtuală.Trăim într-o societate supusă schimbărilor, iar 
copiii pe care îi pregătim au nevoie de oameni care să gândească deschis, spre noi orizonturi.Mediul digital 
este un mediu profund problematic, în care de multe ori elevul este atras fără posibilitatea de a se apăra, un 
spațiu pe care nu-l înțelege, dar pe care îl folosește fără complexe.Dacă ar fi să realizez o paralelă între 
avantajele și dezavantajele lecțiilor online, pe baza experienței mele în clasa virtuală, aș specifica 
următoarele:avantaje-timp nelimitat pentru lămuriri didactice, putem depăși ora de 50 de minute, 
transparență totală în actul de predare-învățare, iar părintele vede ce face copilul la oră, responsabilitatea-
știu că au un program, conferințe video Zoom sau Meet, creșterea calității educației, liberul arbitru pentru 
elevi, eleminarea bullying-ului.dezavantaje- lipsa interacțiunii directe cu elevii și profesorul, cu tabla, 
absența conexiunii emoționale, oboseala psihică pe care o cauzează expunerea la monitor, elevii ies din 
clasa online neobservați, diminuarea socializării profesor-elevi. 

 Școala online ne dă prilejul să explorăm noi moduri de învățare, să trecem de la metodologia 
tradițională, la mijloace mai atractive:videoclipuri cu lecții predate diferit.În concluzie, închei cu opinia lui 
Erasmus despre educație: ,,Principala speranță a unui popor constă într-o educație corectă a tineretului său.” 
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NOI PROVOCĂRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC (ȘI NU NUMAI) 

 

PROF. TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE LUCIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI, JUDEȚUL CLUJ 
 

Anul școlar 2019-2020 va rămâne înscris în istoria învățământului românesc drept un an 

școlar„altfel”, un an al unor multiple încercări, dar și unul al premierelor. Criza cauzată de noul virus, care 

a paralizat mare parte a lumii pentru săptămâni întregi, a atins și meleagurile carpato-danubiano-pontice. 

Sistemul nostru de învățământ părea nepregătit pentru a face față noilor provocări, nemaiputându-se 

desfășura orele sau cursurile în unitățile școlare. S-a recurs, după cum era firesc, la predarea, învățarea și 

chiar evaluarea on-line, dar, din nou, s-a constatat faptul că mulți dintre elevii și chiar studenții noștri nu 

dispuneau de divece-urile sau sursele de internet necesare participării la noua formă de învățământ. Se 

punea, astfel, întrebarea firească în ce măsură mai poate să fie vorba despre „egalitatea de șanse” și chiar 

despre eficiența acestei noi forme de predare-învățare-evaluare (la nivel general).  

Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratele Școlare și mai ales dascălii, dar și elevii și părinții 

au trebuit să se adapteze „din mers” noilor provocări și să găsească soluții pentru a depăși obstacolele 

inerente. Biserica, autoritățile locale, unele O.N.G.-uri, dar și firme și persoane particulare, au reușit să îi 

sprijine pe unii dintre elevii care nu aveau acces la „Școala on-line”. Cu toate acestea, mai ales în mediul 

rural, au rămas mulți elevi care nu au putut să se conecteze la internet. Au fost cazuri în care părinții au 

refuzat ca fiii sau fiicele lor să se conecteze la orele on-line, sau uneori unii dintre elevi nu au dorit să se 

conecteze. Profesorii, diriginții și conducerea unităților școlare au trebuit să gestioneze de multe ori fiecare 

astfel de caz, în așa fel încât să se asigure buna desfășurare a orelor școlare, parcurgerea materiei și 

încheierea anului școlar. În ce măsură s-a reușit să se depășească aceste obstacole, încă nu putem să 

evaluăm, dar, cu siguranță, profesorii, elevii și părinții au simțit în ultimele luni o presiune nemaiîntâlnită 

până acum.  

Trecând peste dificultăți, predarea on-line ne-a determinat pe noi, cadrele didactice, să devenim mai 

creativi, ne-a făcut să descoperim multe platforme educaționale, să ne familiarizăm mai mult cu integrarea 

instrumentelor TIC și a noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare, stimulând învățarea 

activă, imaginația și chiar gândirea logică a elevilor. Cu toate acestea, am constatat cu toții că predarea on-

line nu este la fel de eficientă asemenea predării într-un mediu adecvat, față către față. 
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SCOALA ONLINE  
TEMA: ,,CALATOR PRIN LUME! 

 
ÎNTOCMIT DE: PROF. TRUSCULOIU MIHAELA ALINA 

SCOALA GIMNAZIALA “D.GRECESCU” 
DROBETA TURNU SEVERIN/MEHEDINTI 

 

D
at

a Denumirea 
activităţii 

Obiective urmărite Mijloace de 
realizare 

Responsabili 
și 
colaboratori 

Locaţia Evaluarea 
activităţii 

L
un

i  
04

.0
5.

20
20

 

„Călătorie pe uscat” 

 

- să denumească 
mijloace de transport 
terestre, indicând 
sunetul inițial; 
- să deseneze 
mijlocul de transport 
preferat Aici 
- să realizeze 
numere de 
înmatriculare după un 
model dat/văzut; 
-  să recunoască 
forma geometrică/să 
precizeze semnificația 
diferitelor indicatoare 
rutiere, din imaginea 
atașată; 
 

Recunoaștere,  
Descriere,  
Desen 
Confecționare 
etichete 
Reprezentare 
grafică 
Imagine 
indicatoare 
rutiere 

Educatoarele 
părinţii, 
bunicii, alți 
membri ai 
familiei  
 
 

Domiciliul 
copiilor 
 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 
 

M
ar

ți 
05

.0
5.

20
20

 

”Călătorie pe șine” 
 

 

- să denumească 
mijloacele de transport 
pe șine,  
 și precizând sunetul 
final; 
- să enumere câteva 
reguli în mijloacele de 
transport în comun; 
- să deseneze un 
trenuleț, numerotând în 
ordine crescătoare (de 
la cel mai mic la cel mai 
mare), vagoanele ; 
- să realizeze din 
scobitori, chibrituri, 
șnur etc linia de cale 
ferată. 

 
Sortare- 
Numărare-
grupare 
Desen 
Activitate 
practică 

Educatoarele, 
părinţii, 
bunicii, alți 
membri ai 
familiei 

Domiciliul 
copiilor 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 
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M
ie

rc
ur

i 0
6.

05
.2

02
0 

„Călătorie pe apă” 

 

- - să denumească 
mijloace de transport pe 
apă ; 
- să realizeze bărcuțe 
din hârtie, 
personalizându-le ; 
- - să urmarească 
ȋmpreună cu un 
membru al familiei 
,,Călătoriile lui 
Gulliver” Aici, 
repovestind 
intâmplările petrecute. 

 
Îndoire-
lipire-scriere 
 
Vizionare 
desen animat-
povestire 

Educatoarele, 
părinţii, 
bunicii, alți 
membri ai 
familiei  

Domiciliul 
copiilor 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 

Jo
i 0

7.
05

.2
02

0 

„Zburăm printre 
nori” 

 

- să învețe poezia 
”Avion cu motor”; 
- să realizeze o 
felicitare avion, din 
hârtie, prin intermediul 
căruia, să-și exprime 
emoțiile și sentimentele 
față de un prieten de la 
grădiniță sau 
educatoare; 

Citire-
Recitare 
poezie 
Exprimarea 
emoțiilor prin 
creații proprii 

Educatoarele, 
părinţii, 
bunicii, alți 
membri ai 
familiei  
 

Domiciliul 
Copiilor 
 
 
 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 

V
in

er
i 0

8.
05

.2
02

0 

„Călătorie ȋn 
cosmos” 

 

- să vizioneze 
documentarul animat 
Aici  
- să reproducă, în 
viziune proprie, 
Cosmosul. 

Vizionare 
mini-
documentar 
Desen/ 
pictură/ colaj, 
machetă 

Educatoarele, 
părinţii, 
bunicii, alți 
membri ai 
familiei  

Domiciliul 
Copiilor 
 

Fotografii,  
Video-uri 
încărcate pe 
grupul de 
Facebook, 
WhatsApp 

 
 
Notă: Activităţile se desfăşoară în funcţie de disponibilitatea şi programul părinţilor. 
 

 Link-uri utile 
Luni https://s12emagst.akamaized.net/products/17274/17273859/images/res_ce668ad7dae1c6c89b5f56e5ad9d4131

_full.jpg Indicatoare rutiere 
https://www.youtube.com/watch?v=qtQ3E9X1Wjs Cum desenezi o maşină? 

Marti https://www.youtube.com/watch?v=juVvmxwC4vk Învățăm despre transport Disney Junior 
https://www.youtube.com/watch?v=5-DeiXPJ3H8 Transportation song 

Miercuri https://www.youtube.com/watch?v=ymT7el6FzAQ Călătoriile lui Gulliver 
https://www.youtube.com/watch?v=C1DMJmqISqI Bărcuță din hârtie 

Joi  https://www.facebook.com/218715379071943/posts/293549634921850/ Avion cu motor poezie de Emil 
Druncea 

Vineri  
https://www.youtube.com/watch?v=XIBlVNtzymU Paxi Sistemul solar 
https://www.youtube.com/watch?v=iDg13jnAz20 Confecționare rachetă 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
 PROF. TUCULIA FLORIN-ION,  

COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” ȘTEI, BIHOR 
PROF. TUCULIA SIMONA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PIETROASA, BIHOR 
  
Odată cu declararea stării de urgență la nivel național în luna martie 2020, care prevedea închiderea 

școlilor, punând astfel în dificultate procesul instructiv-educativ desfășurat față în față, am fost puși în fața 
unei noi provocări. Aceasta presupunea desfășurarea orelor în mediul online. În vederea acesteia, am format 
grupuri pe WhatsApp cu fiecare clasă pentru a putea comunica în mod eficient. Împreună cu elevii am 
stabilit că vom continua activitatea de consolidare a cunoștințelor, transmițându-le faptul că voi susține 
videoconferințe folosind aplicațiile Google Meet și Zoom. În cadrul primelor lecții am utilizat flipchart-ul 
drept suport pentru activitatea didactică. Pentru conferințele inițiate pe Zoom foloseam opțiunea de share 
screen, iar pentru cele pe Meet, openboard-ul. Atât elevii, cât și familiile acestora au fost surprinși și 
captivați de aceste videoconferințe. Acest aspect a fost evidențiat de faptul că părinții și frații elevilor 
interveneau în activitate, întrucât li se părea ceva inedit.  

În calitate de profesori, am participat la webinariile organizate în cadrul cursului CRED, care 
prezentau diverse platforme de învățare online. În timpul vacanței aferente sărbătorilor Pascale am urmat 
cursurile oferite de Digital Explorer. Prin intermediul acestora ne-am familiarizat cu platforma de învățare 
Google Classroom. Am învățat cum să ne formăm o clasă, să invităm profesori la o anumită clasă, să postăm 
materiale, să inițiem întâlniri, să realizăm Quizz-uri, să transmitem elevilor datele despre o videoconferință. 
De asemenea, din dorința de a face videoconferințele cât mai atractive, am urmărit webinariile organizate 
de către Olimp și Net, care vizau prezentarea materialelor 3D ale Editurii Didactice și Pedagogice, respectiv 
webinariile Sellification, cu tema „Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă!”. În plus, am 
participat la un webinar intitulat „Crearea activităților online cu ajutorul platformei Wordwall” și am 
realizat teste de evaluare cu ajutorul platformei Wordwall. 

După vacanța de Paște cursurile la nivelul școlilor s-au desfășurat după un oral bine stabilit. Tot în 
această perioadă am început comunicarea unor noi informații la nivelul disciplinei, procesul de predare-
învățare-evaluare urmând succesiunea stabilită în planificările calendaristice. Pe tot parcursul perioadei de 
desfășurare a cursurilor online elevii au participat la activitățile propuse. La finalul predării am chestionat 
elevii cu privire la activitatea desfășurată online. În cazul elevilor care aveau o situație medie-slabă această 
perioadă a fost una mai dificilă, deoarece au trebuit să depună mai mult efort pentru a înțelege noțiunile 
transmise. În cazul elevilor cu o situație bună-foarte bună această perioadă a fost foarte plăcută, ei reușind 
să înțeleagă mult mai ușor materialul prezentat.  

Pe tot parcursul activității online, am primit informații de la școală despre toate noutățile apărute în 
domeniu. Totodată, în cadrul videoconferințelor organizate de către domnul inspector am împărtășit cu 
colegii de specialitate impresii despre platformele de învățare și am văzut exemple de bune practici ale 
colegilor. 
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EXPERIENȚA ONLINE 
 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: TUDORACE MARIA 
UNITATEA DE INVAȚAMANT:  

SCOALA GIMNAZIALA „SF. NICOLAE” PIETROSITA 
CLASA: PREGATITOARE 

 
• Ce experiență a fost de succes? 
Denumirea 
experienței de succes 

“Ora de lectură” prin intermediul aplicației WhattsApp 

Descrierea experienței 
de succes 

După o lungă perioadă în care nu ne mai văzusem, m-am gândit să vin aproape 
de buburuzele mele, în casele și în inimioarele lor, prin intermediul aplicației 
WhattsApp. 
Pe grupul clasei creat încă de la începutul anului școlar, am trimis o 
înregistrare.Le-am citit povestea “Țupa-Țup”de Irimie Straut. 
Au fost foarte încântați să mă revadă, atât elevii, cât și părinții lor.Parcă eram 
uniii lângă alții, așa ne-am bucurat de tare! Și-au spus părerile în legătură cu 
faptele personajelor, au realizat desene, colaje. 
Le-am trimis imagini și următorul link care să-i ajute: 
https://youtu.be/oRbnuagvYk 
După aceea, m- am folosit de această activitate pentru predarea literelor Ț/ț. 
La ora de Muzică și mișcare au învățat cântecelul “ Iepurașul Țup”.  
https://youtu.be/hAlzLyD3Sog 
 

• De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi -audierea unor povestiri; 

-formularea de întrebări și răspunsuri pe baza textului audiat; 
-explicarea numelui personajului principal; 
-realizarea unor activități interdisciplinare (realizarea desenelor, colajelor -
AVAP;învățarea unui cântecel –Muzică și mișcare) 
-familiarizarea cu activitatea de învățare on-line. 
 

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate  

Când am primit feedback de la cei mici și de la părinți am simțit că munca mea 
este apreciată și de la distanță.Am realizat activități integrate și am reușit să le 
îmbogățesc bagajul de cunoștințe celor mici. 
Principala modalitate prin care putem comunica este prin intermediul acestei 
aplicații, deoarece este mai ușor de utilizat pentru părinți.Avem în paralel și 
clasa Buburuzelor –classroom, utilizăm și Zoom, însă e mai greu cu 
conexiunea . 
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• Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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EDUCAȚIA LA DISTANȚĂ 

 
PROFESOR TUDORACHE MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BUZAU 
 
Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile 

native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”  
 Un rol deosebit de important pentru reuşita în viaţă îl are educaţia. Prin educaţie ca fenomen social 

înţelegem transmiterea experienţei de viaţă de la o generaţie la alta, cunoaşterea bunelor maniere şi 
comportarea în societate conform cu aceste deprinderi. Educarea copiilor şi a tinerilor este o misiune 
delicată la care trebuie să participe cu eforturi susţinute atât şcoala, cât şi familia; cu alte cuvinte, educaţia 
se formează într-un mediu mai puţin formal cum este familia, iar apoi se continuă în mediul instituţionalizat 
cum sunt şcoala şi biserica. Ea se referă atât la însuşirea unor cunoştinţe teoretice, cât şi la un anumit 
comportament etic acceptat de societate. 

 Ziua internațională a Educației este celebrată din 1944 anual pe 5 octombrie în întreaga lume, pentru 
a aminti de importanța rolului acesteia. Este însă și momentul în care se poate constata absenţa unor politici 
publice coerente şi integrate în domeniu, absenţa resurselor atât pentru funcţionarea corectă a sistemului de 
învăţământ, cât şi cele care ar trebui destinate cu precădere copiilor şi familiilor în dificultate sau cu nevoi 
speciale.  

 Statisticile oficiale confirmă că fenomenele de abandon şcolar sau de părăsire timpurie a școlii sunt 
din ce în ce mai prezente, rata abandonului şcolar era de 17, 4% în 2012 şi se menţine aproximativ constantă 
în ultimii ani, obiectivul asumat de România pentru 2020 fiind de 11, 3%. Copiii reprezintă categoria de 
vârstă cea mai afectată de sărăcie, aproape jumătate din copiii României fiind afectaţi, dintre care 
aproximativ 320.000 trăiesc sub pragul sărăciei extreme iar 28, 6% se găsesc în risc de sărăcie persistentă. 
Mai mult decât atât, absenţa datelor statistice şi a studiilor privind categorii distincte de copii vulnerabili, 
precum copiii care părăsesc sistemul instituţional, copiii străzii, copiii imigranţi sau copiii rămaşi singuri 
acasă, ascunde o realitate încă şi mai sumbră. 

 Toate aceste date reflectă realitatea actuală, în ciuda faptului că știm că accesul la educaţie reprezintă 
cheia de boltă a oricărei politici reale de integrare socială. La nivel național diverse organizaţii 
neguvernamentale desfăşoară multiple programe de susţinere şcolară şi materială a copiilor şi familiilor 
aflate în dificultate, susţinând centre de zi, centre educaţionale, programe de tip « a doua şansă », programe 
educaţionale destinate copiilor cu nevoi speciale, programe de alfabetizare în numeroase localităţi din 
mediul urban şi rural. ONG-urile nu pot însă suplini rolul statului. Acesta trebuie să-şi asume 
responsabilităţile la care s-a angajat, deoarece de educaţia copiilor depinde viitorul fiecărei naţiuni.  

 În acest sens am desfășurat în acest an școlar Proiectul Educațional Internațional Junior 
Achievements ,,Prevenirea abandonului școlar. Este profesia mea!”, al cărui scop a fost de a-i ajuta pe elevi 
să înțeleagă necesitatea educației și impactul ei asupra viitorului lor, prezentându-le beneficiile economice 
și nu numai ale educației pe care o primesc în școală. Am desfășurat activitățile atât la școală, cât și online, 
iar copiii au realizat cât de important este să meargă la școală (fizic) abia cand singura posibilitate era 
online-ul. Acest mers al lucrurilor i-a făcut să reflecteze la copiii din mediul rural, care nu pot accesa la fel 
de ușor un calculator cu conexiune la internet, chiar și în 2020. 

 Educaţia la distanţă este doar o expresie a acestei noi orientări spre consumator a diverselor instituţii 
de pregătire. Definim educaţia la distanţă (sau educaţia virtuală) ca o experienţă planificată de predare-
învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează imediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru 
a fi asimilate de elevi în manieră proprie, fără a constrânge agenţii activităţii la coprezenţă sau 
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sincronicitate. Medierea se realizează prin modalităţi diverse, de la material tipărit la tehnologii audio, video 
sau noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării. Tipuri de educaţie la distanţă: prin corespondenţă, prin 
radio, prin televiziune și educația care câştigă teren pe zi ce trece- prin Internet. 

 Deoarece cadrele didactice şi cursanţii sunt separaţi de distanţă fizică, provocarea pentru practicienii 
educaţiei este de a depăşi noutatea şi ineditul nu doar prin folosirea corespunzătoare a tehnologiilor, ci şi 
prin cunoaşterea şi utilizarea unor practici educative adecvate, scopul fiind acela de a crea toate condiţiile 
pentru o învăţare eficientă.  

 Cele mai durabile şi mai eficiente inovaţii sunt acelea pe care beneficiarul le-a adoptat pentru că îi 
satisfac nevoile sale specifice. Privind transformările produse de noile tehnologii ale informaţiei şi 
comunicării, se poate observa convertirea conţinutului cultural din întreaga lume într-o formă digitală, 
făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi oricând. Problemele educaţiei se schimbă profund, 
alternativa la strategiile unei cunoaşteri insuficiente şi costisitoare fiind găsirea modalităţilor ce permit 
elevilor să folosească accesul nelimitat la cultură.  

 În al doilea rând, sunt dezvoltate multiple modalităţi de a reprezenta informaţii și de a exprima idei, 
extinzând achiziţiile inteligenţei, alterând astfel spectrul achiziţiilor civilizaţiei. Gândirea relaţionează 
strâns cu limbajul, simbolizarea formală din matematică şi logică fiind privită ca o extensie a variatelor 
forme lingvistice curente. Ca rezultat, educatorilor le va fi din ce în ce mai dificil să favorizeze manipularea 
limbajului verbal în detrimentul celorlalte modalităţi de expresie.  

 În al treilea rând, oamenii exteriorizează diverse abilităţi curente - de a calcula, de a scrie corect, a 
memora, a vizualiza, a compara, a selecta - în instrumentele digitale cu care lucrează, dobândind astfel 
practic o adevărată măiestrie în ce priveşte aceste abilităţi, cândva rezultate ale educaţiei. Bibliotecile 
digitale, multimedia şi abilităţile exteriorizate schimbă sensibil perspectiva asupra practicii educaţionale.  

 Introducerea calculatoarelor şi Internetului în şcoli este evenimentul ce precipită emergenţa unei noi 
paradigme în educaţie. Convergenţa, pe fondul schimbărilor majore din social, a unor factori cum ar fi: 
dezvoltarea tehnologică, noile teorii pedagogice şi împărţirea responsabilităţii pentru educaţie cu diverse 
alte instituţii - duc la reliefarea unor caracteristici ce definesc această paradigmă: fluiditatea rolurilor, 
curriculum orientat spre necesităţile particulare ale elevului, resurse distribuite, facilităţi virtuale, lecţii 
asincron.  
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ȘCOALA DE ACASĂ ! 

 
LECȚIA DE VIOARA ONLINE - ESEU 

TUDORI VASILICA, PROFESOR VIOARA, LICEUL DE ARTA SIBIU 
 
 Odată cu pandemia, odată cu suspendarea cursurilor școlare din 11 martie 2020 a apărut necesitatea 

susținerii lecțiilor de instrument online. 
Într-adevăr, școala trebuie să continue. Dar pentru învățământul vocațional nu este o soluție viabilă 

desfășurarea lecțiilor online. Este o soluție de compromis prin care asigurăm continuitatea procesului 
educațional și justificăm un salariu. 

Am urmat un „Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță în activitatea didactică” și 
un program de formare: „Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente online”. 
Ambele cursuri au fost oferite gratuit de CCDSibiu și le-am urmat cu dorința de a mă iniția în mediul 
didactic online. Pentru mine a fost greu deoarece nu am avut preocupări pentru lumea digitală. Cunoștințele 
mele de computer au fost minimale: poșta electronică elementară, canalul Youtube și noțiuni de bază în 
Musescore. Cursurile le-am considerat grele deoarece m-au depășit ca nivel de pregătire în domeniul digital. 
Am sacrificat mult din timpul acordat viorii. M-am ocupat cu atenție și mi-am dezvoltat competențele 
digitale. Am prins curaj și am învățat să utilizez diferite instrumente și aplicații digitale. Dar, nu am 
descoperit resurse digitale care să înlocuiască activitatea față în față pentru orele de instrument. 

La lecțiile de instrument am folosit aplicațiile pentru comunicarea colaborativă: 
Zoom, Skype, Meet, WhatsApp. 
Acestea erau fraze des întâlnite: 
XXX s network bandwidth is low! 
Your internet connection is unstable ! 
- am înțeles că suportul tehnic, calitatea aparatelor… tot ce ține de aspectul tehnic. determină 

calitatea ședinței, calitatea lecției de instrument: 
- decalaj imagine – sunet; 
- sunet distorsionat, cu efect de sul ponticello. Vă dați seama, să asculți nenumărate ore un sunet 

fâșâit, dezordine ritmică și falsuri necorectate! 
- desfășurarea lecției se realizează pe un singur plan – elevul cântă, apoi profesorul vorbește. Ora se 

dilată ca scurgere în timp. Dispar indicațiile „pe drum”. Am încercat să dau sugestii prin gesturi. Nu 
funcționează! 

- lipsește vibrația auditivă vie, sunetul cu atingere directă. Lipsește tot ce ține de om, omenesc, de 
artă. Execuția devine un meșteșug. Devenim roboți. 

- cu elevii mici, care nu au ajutor (nu pot să-și acordeze viorile…) nu se pot ține lecții online; 
- am observat că la aceste lecții online elevii trebuie în primul rând să înțeleagă ceea ce li se cere să 

execute. Ei se implică în propriul demers de învățare valorificând în primul rând competențele digitale. 
Categoric, lecțiile de instrument nu se pot desfășura online! 
Muzica se face și se învață cel mai bine împreună. 
Elevii mei: Luca Andreea Crina, clasa a IV-a și Trailović Enea Christian clasa a IX-a la un concurs 

instrumental online. Provocarea a fost realizarea unui DVD si a unui link pe Youtube. Andreea, fiind micuță 
nu a reușit să cânte cu acompaniament. Christian a folosit un „negativ”, un acompaniament luat de pe 
Youtube și s-a descurcat admirabil. Execuțiile nu sunt foarte bune. Ele pot fi perfectate la o următoare 
abordare a pieselor. Până atunci studierea acestor piese în această formă reprezintă o experiență, o etapă de 
studiu, de modernizare și aliniere la standardele moderne ale artei interpretative. 
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Mi-am imaginat muzica viitorului – totul pe computer! La televizor am ascultat o reclamă în care 
fondul muzical erau cvinte perfecte executate la vioară. În mod normal nu s-ar fi auzit impecabil dar erau 
cântate la sintetizator cu timbru de vioară.  

M-am speriat că va dispărea vioara ca instrument muzical în viitorul îndepărtat. De dispărut nu va 
dispărea dar poate se va transforma într-un instrument tradițional (așa cântau strămoșii noștri, vezi filme 
S.F.). 

Dar, nu – părinții vor dori ca copiii să-și umple timpul cu activități intelectuale sau cu activități care 
să le dezvolte sensibilitatea, vor dori ca copiii lor să devină OAMENI. 
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 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASĂ! 

 
 PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR,  

 TUDORIE VIORICA 
 
 În contextual actual, iată că întreraga societate a trebuit să se adapteze condițiilor de distanțare fizică, 

impuse pentru stoparea răspândirii acestui virus.  
 Distanțarea a însemnat regândirea modului de a interacționa a tuturor oamenilor, inclusiv a celor 

implicați în procesul de educație:preșcolari, elevi, studenți și cadre didactice.Apelarea la mediul online a 
fost soluția pentru întreaga perioadă, deficitară însă pentru cei din medii defavorizate, ce nu au dispus de 
dispozitive corespunzătoare ori se aflau în zone izolate, fără posibilități de conectare .A fost o bună perioadă 
de testare, atât a modalității în care ne-am mobilizat cât și o testare a capacității noastre de adaptare la o 
astfel de situație, învățând într-un timp scurt, online, să ne descurcăm cu toate noutățile tehnice și termenii 
specifici acestora.A fost într-adevăr un altfel de școală, mult mai solicitantă psihic pentru toată lumea, orele 
petrecute în fața ecranelor obosindu-i pe copii dar și pe profesori.Școala de acasă are părțile ei bune, 
asigurând un minim de relaționare și informare în educație, o continuare diferită a demersului educațional 
necesar pentru încheierea anului școlar.Desigur, comparativ cu participarea normală la cursuri, aceasta nu 
a putut asigura interacțiunea fizică, socializarea specifică mediului educațional ori influențele nonformale 
dar a fost ceva, ceva ce a însemnat o implicare și o muncă susținută pentru majoritatea celor implicați în 
educație. 

 În învățământul preșcolar, continuarea activităților a însemnat o implicare activă a părinților în 
procesul de educație, participarea pe platforme gen zoom fiind imposibilă pentru această grupă de 
vârstă.Cadrele didactice au regândit desfășurarea activităților, postând pe grupurile claselor materialele, 
imaginile ori filmulețele realizate pentru diferitele tipuri de demers.Părinții au fost cei care au citit, au 
povățuit ori au filmat acțiunile celor mici, desfășurând sub îndrumarea strictă a educatorului ceea ce nu a 
putut face acesta, suplinind într-un fel prezența lui. 

 În celelalte segmente ale învățământului, implicarea părinților a fost necesară doar la copiii din 
clasele mai mici, aceasta scăzând pe măsură ce vârsta copilului a fost mai mare.Implicarea tuturor a fost 
însă influențată de cadrul legislativ, absent inițial, acesta dând validitate actului educațional astfel desfășurat 
și creând diferite programe gen Teleșcoala.Soluție bună, implementată rapid, pentru nevoile elevilor din 
clasele terminale dar fără un standard național de calitate stabilit pentru aceste sesiuni care vor fi considerate 
model și vor influența modul de predare al altor profesori.Trebuie avut grijă cu excesul de teorie, crescută 
legătura cu practica și relevanța învățării, limitându-se folosirea metodelor expositive. În această perioadă, 
cadrul didactic trebuie să se concentreze în mai mare măsură pe esențial, pe rezumativ decât pe conținuturi 
ori exemplificări. 

 Continuarea unui astfel de învățământ în perioadele viitoare, ar trebui susținut prin asigurarea 
accesului echitabil la resurse și instrumente digitale, indicarea unor soluții tehnologice recomandate pentru 
situații de învățare diverse, pentru fiecare ciclu de învățământ și pentru fiecare disciplină în parte, 
precizându-se limitele și precauțiile pentru fiecare platform ori instrument digital.Ar trebui oferite soluții 
pentru situațiile în care educația la distanță nu e posibilă, identificând pe cei care au nevoie de susținere 
prin implicarea cadrelor în cursuri de aprofundare a folosirii platformelor digitale dar și oferirea de 
dispositive acolo unde ele nu există. 

 În speranța existenței doar a acestui episod de Școala de acasă, trebuie să fim pregătiți pentru orice 
scenariu necesar continuării educației, pregătire, cred eu, pornită de la nivel ministerial, legislativ, 
continuându-se la toate nivelurile și palierele sistemului de învățământ și pentru toți actorii implicați în 
acesta! 

 

1588



 
ȘCOALA DE ACASĂ – O PROVOCARE 

 
PROF. IORGA CRISTINA VIORICA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA ȘERBAN CIOCULESCU - GAEȘTI 
PROF. TUDOSE CARMEN MIHAELA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA CAPȘUNA - COBIA 
 
Suspendarea cursurilor școlare impusă de pandemia COVID-19 ne-a pus în fața celei mai mari 

provocări din cariera didactică: educația la distanță. Brusc, intempestiv și obligatoriu, a trebuit să ne 
adaptăm la o nouă situație. Situație pentru care nu am fost instruiți, nici noi, cadrele didactice, dar nici 
elevii. Situație pentru care nu aveam asigurate resursele necesare, ținând cont că nu este posibilă prezența 
fizică a profesorului și a elevului într-un anumit spațiu ca să își desfășoare activitatea. 

Am început prin a folosi aplicațiile WhatsApp și Facebook, dar am realizat repede că era nevoie de o 
platformă de interacțiune în timp real cu elevii, cu video și text, cu alte cuvinte internet și laptop/ tabletă/ 
desktop/ smartphone. Pentru aceasta a fost nevoie de o bună colaborare cu părinții, de implicare în 
asigurarea resurselor, precum și în asistența în instalarea aplicațiilor necesare. Am rugat părinții să ne 
susțină, ceea ce au și făcut. Am întâmpinat și dificultăți, dar împreună am reușit! Am folosit cu succes 
Zoom și Google Meet, iar pentru schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și 
elevi, am folosit aplicația Google Classroom care înregistrează evidența partajării fișierelor și permite și 
feedback din partea profesorului.  

Metodele de predare și învățare au fost adaptate lecțiilor online, competențele digitale având un rol 
esențial. De la folosirea de resurse deja existente pe Internet până la crearea de prezentări, fișe, teste online, 
imagini și clipuri de către profesor, în funcție de tipul și specificul lecției, astfel încât activitățile de învățare 
să fie suficient de eficiente și de atractive pentru elevi. Putem spune că multe lucruri le-am învățat odată cu 
elevii.  

Din experiența noastră, de scurtă durată, dar care a necesitat o muncă imensă, am putut trage câteva 
concluzii cu privire la punctele forte și dezavantajele școlii de acasă. 

Puncte forte: 
1. Accesul fără deplasare și independent de locație 
- optarea pentru instruirea online oferă posibilitatea de a face munca de acasă, nefiind necesară 

participarea la centrele de studiu; 
- presupune o economie în transport; 
- este ideal pentru zilele cu vremea nefavorabilă; 
- elevii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-am uitat tema acasă”;  
- facilitează accesul la studiu oriunde s-ar afla profesorul sau elevul. 
2. Flexibilitatea timpului 
- oferirea oportunității excelente de a studia în orice moment al zilei;  
- materialele pot fi înregistrate și vizionate la orice oră. 
3. Contact în timp real 
- permiterea comunicării fluente și conectarea profesor – elev imediat; 
- elevii pot decide ce studiază și modul în care studiază, deoarece materialul poate fi revizuit în funcție 

de nevoile fiecăruia. 
4. Dezvoltarea competențelor digitale 
- elevii și profesorii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai 

interactiv;  
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- utilizarea manualelor digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic. 
Dezavantaje: 
1. Cerințe tehnologice 
- participarea la activitățile online necesită laptop/ tabletă/ desktop/ smartphone, o conexiune la 

internet și, de preferat software actualizat. Din păcate, nu toți profesorii și elevii au aceste cerințe, ceea ce 
poate reprezenta o problemă pentru această experiență;  

- poate implica un cost economic suplimentar în anumite situații. Uneori, este posibil ca mijloacele 
tehnologice să eșueze, ceea ce face dificilă îndeplinirea sarcinilor; 

- cursuri care se suprapun în familiile cu mai mulți copii. 
2. Automotivarea și autodisciplina 
- necesită un grad ridicat de motivare și autodisciplină: pentru unii elevi poate fi mai dificil să urmeze 

întregul curs online, în schimb, alții se bucură de acest tip de studiu fără probleme; 
- lipsa concentrării, în condițiile în care elevii nu sunt supravegheați permanent de profesor, iar la 

activitățile online pot opri camera sau/ și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc. 
3. Realizarea părții practice a materiei 
- realizarea sarcinilor practice poate reprezenta o problemă, în special pentru cele care necesită o 

muncă de grup. 
4. Lipsa socializării 
- elevii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și aptitudinile 

de socializare;  
- elevii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă majoră 

a vremurilor actuale. 
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BENEFICIILE EDUCATIEI DIGITALE 

 
PROF. INV. PRESCOLAR TUNSU ROMINA 

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA, SATU MARE 
 
Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale tradiționale. 
De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam acum 10-15 ani la școală și trebuie 

să gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale. 
Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în loc de 
hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software elaborate, precum platforma educațională. 
Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace 
un rol crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și extindă 
orizonturile, iar astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație. 

Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de învățare. 
Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele online, 
și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și 
productivitatea. Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă 
abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează 
întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre 
deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual. Spre exemplu, jocurile interactive și de 
îndemânare sunt instrumente excelente care îi învață pe copiii să se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri 
e nevoie să se respecte regulile și îndrumările pentru a participa. De ce copiii preferă să învețe prin joc? 
Pentru că jocul în sine le oferă satisfacții. Iar acest lucru îi ajută să-și dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o 
caracteristică a inteligenței emoționale. 

De asemenea, copiii își dezvoltă sentimente pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci când 
dobândesc noi deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai încrezători și dornici să exploreze și 
să descopere lucruri noi. Trăim vremuri incredibile, unde găsim tot ce ne dorim online, inclusiv cursuri 
excelente ce pot susține educația tradițională, de la ce mai buni si capabili profesori. Posibilitățile sunt 
infinite. Atunci de ce să nu le folosim pentru binele nostru suprem? Elevii care folosesc tehnologia digitală 
pentru a învăța devin mai implicați în acest proces și sunt mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, 
poate fără să-și dea dau seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat. Deoarece învățarea 
digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât manualele voluminoase, putem spune 
cu certitudine că digitalizarea reprezintă un context mai bun, care oferă o perspectivă mai largă și activități 
mult mai atractive decât metodele tradiționale de învățământ. 

Acest lucru îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu materialele de studiu. În plus, digitalul oferă 
adesea o modalitate mai interesantă și mai cuprinzătoare de informații. Fapt care se reflectă în scăderea 
absenteismului în școlile care folosesc deja instrumentele digitale și notele mai mari pe care le obțin elevii. 
Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări propriul progres, îi sunt sporite motivația și 
responsabilitatea. 

Instrumentele digitale de învățare implică profesorii și părinții la un nivel mai profund. 
Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe profesori 

să creeze și să administreze grupuri de lucru / comunicare. Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc să 
raspundă nevoilor fiecărui elev în parte, făcând educația mai productivă prin comunicare continuă și 
dinamică, Ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale. Pe lângă profesori, 
și părinții pot folosi activități interactive pentru a încuraja interesul copilului în procesul de învățare. Aceștia 
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pot explora, de asemenea, activități de învățare online cu copilul lor, care poate servi drept extensie a ceea 
ce învață în sălile de clasă. Instrumentele și tehnologia digitală oferă bucurie copiilor, precum și numeroase 
beneficii în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă a copilului. Toată lumea are de câștigat în acest proces 
al digitalizării procesului de învățare. Instrumentele și tehnologia digitală sporesc rapid schimbul și 
asimilarea de informații. 

În ultimii ani, trecerea de la tipărirea pe hârtie la digital a influențat și maniera în care studiem. La fel 
cum se tipărea presa cu șase secole în urmă, această tranziție transformă educația formală și creșterea 
oportunităților de învățare. Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe 
informații, dar pot și să se asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a 
ajuta fiecare elev să învețe în cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații cu alți 
profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării conectate, sălile de clasă din 
întreaga lume își sporesc abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare. De asemenea, se 
creează un mediu care le permite profesorilor să se bucure de condiții echitabile. În plus, școlile pot 
economisi bani, asigurând în același timp acces la materialele educaționale, așa cum fac școlile private 
scumpe. 

Instrumentele și tehnologia digitală de învățare și predare în clasele primare, secundare și licee 
pregătesc elevii pentru studiile superioare și carierele pe care le vor urma, ajutându-i să dobândească 
abilități specifice, inclusive familiarizarea cu tehnologiile emergente și auto-motivația. Astfel, orele de la 
clasă sunt mai eficiente, punându-se accent pe dezvoltarea materiei prin discuții și angajarea în activități 
care au la bază comunicarea și cooperarea între elevi. 

Ajutând copiii să gândească în afara cadrului tradițional și rigid de învățare, prin instrumente și 
metode digitale, le este stimulată creativitatea și le oferă sentimental de încredere în propriile capacități. De 
la impactul pe care il are asupra mediului nevoia de a folosi mai puțină hârtie pentru manuale și cărți, până 
la economisirea timpului prin acces rapid la informații, învățarea digitală oferă o modalitate eficientă de 
reducere a costurilor, de maximizare a resurselor și de sporire a impactului asupra elevilor și profesorilor 
deopotrivă. 
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EDUCAȚIA ON-LINE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

 
PROF. TURBATU LUMINIȚA,  

GRADINIȚA CU P.P. NR. 2 FOCȘANI, VRANCEA 
 
 În ultima perioadă, educația românească a permis implementarea unor instrumente noi și eficiente 

de educație: manuale digitale, platforme educaționale și a unor metode alternative de învățare. 
Studii din literatura de specilaitate au constatat că jocurile video au efectele psihologice asupra 

copiilor și a subliniat faptul că aceste tipuri de jocuri sunt o componentă prezentă în copilăria noilor 
generații de copii. Așadar, este greu de separat zona ludică de zona educației (încărcată atât ca volum de 
informații, cât și din punctul de vedere al responsabilităților), așa că soluția de a le realize împreună a venit 
ca o consecință necesară. Prin urmare, acum există numeroase platforme educaționale cu o formă de 
prezentare atractivă care propun metode de învățare interactive, eficiente în procesul de învățare. 

La nivelul uităților de învățământ preșcolar, pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea 
fiecărei unități trebuie să coordoneze organizarea educației online și educatorii să comunice cu fiecare 
grupă în parte, în grupuri de mesagerie instantă organizate în prealabil. Acest context înseamnă mai 
mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi 
recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate activitățile vor putea fi organizate online, 
modelele reușite ale celor care au început să aplice aceste măsuri arată că oricât este de anevoios, 
procesul este realizabil cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate 
de o planificare cât mai bună și utilizarea unor mijloace de învățământ cât mai atractive. 

Dintre avantajele învățării on-line în grădiniță, menționăm: 
• copiii din grupele mari sau mijlocii pot naviga singuri prin diferitele secțiuni ale platformei, fără a 

avea nevoie de ajutorul părinților; 
• informațiile pot fi accesate ori de câte ori este nevoie; 
• imaginile vizuale și auditive fac receptarea informațiilor mai ușoară; 
• a învăța înseamnă a se juca cu personaje amuzante, cu ajutorul cărora vor descoperi sute de jocuri, 

de experimente, de filmulețe de predare care să-i ajute să îndrăgească diverse domenii; 
• copiii își vor dezvolta capacitatea de concentrare, atenția, memoria etc. 
 Pentru a fi cât mai eficienți este nevoie ca educatoarea să comunice pe grupul de Whatsapp, 

Messenger sau canalul prestabilit cu părinții orarul și modul de derulare a activităților; se poate pregăti 
și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care vor fi organizate întâlnirile online. 

 Este important ca părintele sau tutorele să pregătească preșcolarul pentru acest program și să 
sprijine educatorul în organizarea activităților.  

 Există și o serie de dezavantaje a educației on-line în mediul preșcolar: 
• majoritatea copiilor au nevoie să fie asistați de un adult în timpul activităților; 
• în familiile cu mai mulți membri, uneori nu e uşor să te concentrezi la activități în orice condiţii. 
• sunt necesare mijloace materiale pentru a realize temele propuse; 
• unele familii nu au acces la internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea 

conecta; 
• există mulți copii care rămân izolați, iar pentru aceștia se iau în calcul măsuri de recuperare 

a activităților. 
• chiar dacă au dispozitivele necesare, problema educației la distanță ar fi departe de a fi rezolvată, 

întrucât în multe zone din mediul rural nu există rețele de internet și în unele locuri nici măcar semnal de 
internet.  
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ȘCOALA ONLINE - O PROVOCARE IN UTILIZAREA TEHNOLOGIIOLOR 

MODERNE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȚURCANU ANA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ’’IOAN GRIGORE TEODORESCU’’  

RUSENI, NEAMȚ 
 
 Utilizarea internetului şi a tehnologiilor moderne in școala online duce la schimbări importante în 

procesul de învăţamânt. Astfel, actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare 
în sistemul de învăţământ își doreste creşterea eficienţei activităţilor de învăţare și dezvoltarea 
competenţelor de comunicare şi studiu individual. Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire 
asistată pe calculator prezintă avantaje şi dezavantaje. 

 Ca avantaje putem aminti: 
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 
2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor 

elevilor; 
3. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 
4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
5. Dezvoltarea culturii vizuale; 
6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 
7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 
8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 
9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 
10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în 

funcţie de secvenţa anterioara; 
11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 
12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 
 Cu toate acestea avem şi dezavantaje: 
1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 
2. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună; 
 Utilizarea calculatorului vizează: 
• Predarea cunoştinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale; 
• Instruirea individualizată; 
• Facilitarea diverselor activităţi specifice procesului instructiv-educativ; 
Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, în școala online, faţă de celelalte 

mijloace didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Folosirea TIC nu este un scop în sine, 
ci şi un mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin care elevii reuşesc să exploreze idei, să dobândească 
anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind din ce în ce mai personalizat, individualizat şi eficient.  

Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai pentru a înregistra o experienţă, ci şi pentru 
a organiza ideile şi activităţile înainte de a le efectua. Prin programe adecvate se utilizează imagini audio-
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video ca material demonstrativ pentru predarea unor teme de matematica (de exemplu figuri plane, la 
geometrie), pentru limba română sunt utilizate programe a căror derulare ajută elevii să-şi formeze 
deprinderi de citire şi scriere, de vorbire corectă, fluentă şi ritmică. Ca spectator, copilul priveşte, ascultă şi 
răspunde pasiv, iar relaţia dintre copii şi mediul de învăţare se reduce la receptarea simplă a diverselor 
informaţii. În acest context, folosirea tehnologiei evidenţiază partea senzorială prin stimulări vizuale, 
auditive sau tactile, într-un context stimulativ şi motivant. 

 Cercetările realizate în ultimii ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor 
elevilor.  

 Datorită utilizării intense în școala online a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis 
orizonturi în școala romănească, nebănuite anterior și care a dus la revoluţionarea celor vechi.  
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PROVOCARILE INVAȚARII ON-LINE 

 

PROF. TURCU AMALIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE CANTEMIR”, ORADEA 
 

Societatea actuală trece prin schimbări majore la nivel mondial, cauzate de situația sanitară, 

economică, socială. În domeniul educației se observă necesitatea unei abordări cu un accentuat caracter 

tehnic, funcțional, pragmatic, relevant pentru achiziția de cunoștințe și operarea cu acestea în viața reală. 

Pentru că îmi desfășor activitatea didactică în mediul urban, iar accesul la internet al elevilor mei este 

facil, încă de când s-au închis școlile, pe 11 martie, am studiat foarte mult platformele și aplicațiile existente, 

pentru a trece viața școlară on-line, într-o modalitate cât mai apropiată de cea față în față. Cea mai mare 

provocare a reprezentat-o găsirea unei soluții ca elevii să beneficieze de toate avantajele oferite de mediul 

digital: interactivitate, rapiditate, atractivitate, joc, explicație, argumentare, feedback, stimularea 

inteligenței emoționale. 

Din primele săptămâni am ales să folosesc aplicația Zoom pentru că oferă condiții asemănătoare cu 

orele desfășurate în școală, eficientizând comunicarea. Existența a numeroase funcții ajută profesorul să se 

facă înțeles de către elevii săi: chat, microfon, cameră, dar cea pe care o prefer este tabla virtuală care 

permite postarea documentelor Word și Power Point, pentru ca elevii să înțeleagă mai bine lecția, să observe 

modul de rezolvare a unor exerciții utilizând bara de unelte. Verificarea rezolvării cerințelor este 

eficientizată prin posibilitatea de a desemna un elev cu rolul de administrator, care partajază ecranul pentru 

toți participanții, aceștia putând urmări rezolvarea la fel ca și la clasă. Totuși prezintă și anumite neajunsuri: 

protejarea datelor insuficientă, funcțiile care pot fi aplicate de elevi, nu doar de către profesor, camerele 

pornite, blocarea periodică a întâlnirii, solicitarea accesului la prea multe date personale pentru utilizarea 

platformei. 

În această situație, provocările profesorului de Limba și literatura română au fost numeroase, iar lipsa 

unei strategii la nivel național au obligat cadrul didactic să se descurece cum poate. La început elevii îmi 

trimiteau temele pe WhatsApp, dar era foarte obositoare modalitatea de evaluare a acestora, iar scrierea 

recomandărilor pentru fiecare elev îmi ocupa mult peste cele 8 ore pe zi. Am descoperit aplicația ASQ, ca 

o gură de oxigen în momentul respectiv, munca de verificare realizându-se automat de către sistem, 

profesorul, având posibilitatea să vadă direct nota și răspunsurile greșite ale elevilor. Aplicația dispune și 

de generarea raportului cu activitatea tuturor elevilor dintr-o clasă pe zi, săptămână, lună, perioadă. 

Profesorul poate da sarcini de lucru diferențiate, poate vedea în orice moment, ora exactă la care s-a rezolvat 

fișa/ testul, ce anume lucrează fiecare elev în parte și unde întâmpină dificultăți, posibilitatea repetării 

testului. Spre surprinderea mea, elevi cu rezultate modeste au rezolvat de mai multe ori exercițiile, obținând 
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punctaje foarte bune. Consider că e un mare câștig pentru copii, îi motovează și le crește stima de sine. 

Poate un neajuns care va fi remediat în timp, este acela că materialele sunt insuficiente, platforma este la 

început de drum, iar testele sunt concepute de profesori voluntari. 

Folosesc ca și modalitate complementarăde ceva timp și Google Classroom unde le postez elevilor 

lecția (pe care o predau pe Zoom), filmele pe care le vizionăm împreună, fișele de exerciții și termenul până 

la care trebuie rezolvate. 

Experiența din această perioadă ne-a provocat creativitatea, viteza de reacție, găsirea de soluții viabile 

care să faciliteze învățarea într-un mediu impersonal, pe care nu-l recomandam în alte situații elevilor noștri, 

implicarea, dorința de cunoaștere, de afirmare în colectivul de elevi, creșterea stimei de sine, pentru unii 

dintre copii, dar și indiferența, „ușurarea” că au scăpat de sub atenta supraveghere a profesorului și a 

părintelui, care nu poate verifica activitatea în mediul digital a propriului copil din lipsa timpului sau a 

necunoașterii platformelor și aplicațiilor pe care lucrează copiii. 

Pentru că la Ministerul Educației și Cercetării nu există o strategie pentru situația actuală, profesorii 

și părinții trebuie să găsească soluții salvatoare, să-i ghideze pe copii cu multă atenție, diplomație și 

pricepere, supraveghindu-le activitatea în mediul virtual. Cu toate acestea, utilizarea excesivă a 

computerului nu poate înlocui dezvoltarea abilităților de viață reale. Sperăm cu toții ca în anul școlar 2020-

2021 să ne putem desfășura orele în mediul școlar autentic pentru o învățare integrată, iar on-line în unele 

situații pentru a completa activitățile față în față. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT AMERICAN 

 
 ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,C. D. ARICESCU”, CÂMPULUNG 
 
 Indiferent de nivel, şcolile din America sunt bine organizate pentru scopul pentru care au fost create. 

În fiecare sală de clasă există echipamente funcţionale desfăşurării lecţiilor, toate clasele sunt dotate cu 
materiale necesare activităţilor, asigurate de sponsori şi guvern.  

 Sistemul de învăţământ american este structurat în trei tipuri: 
1. Învăţământul primar sau elementar( Elementary School-clasele K- 5) 
Învăţământul primar american începe cu grădiniţa (K), la vârsta de 5 ani, şi se termină cu clasa a V-

a (5). Grădiniţa pentru preşcolarii care au trei ani nu face parte din sistemul de învăţământ american public 
şi nu este gratuită.  

Materiile predate în şcoala primară sunt, în mare parte, la fel pentru toate statele americane. Elevii 
deprind noţiuni elementare de matematică, de geografie, de cultură civică, muzică, ştiinţe şi educaţie civică. 
Pe tot parcursul zilei, elevii stau în aceeaşi clasă, cu aceeaşi învăţătoare. Ceea ce este diferit faţă de sistemul 
educativ românesc este că învăţătoarea nu este aceeaşi de la an la an. 

2. Învăţământul gimnazial american începe de obicei la 10 ani, cu clasa a VI-a şi se termină la 14 ani, 
cu clasa a VIII-a. Elevii au materii obligatorii, dar şi opţionale. De obicei limbile srăine sunt introduse 
începând cu clasa a VI-a. Numărul materiilor obligatorii sunt diferite în funţie de fiecare district şcolar, iar 
elevii sunt plasaţi în grupe diferite, în funcţie de nivelul lor academic.Elevii se mută dintr-o clasă în alta.În 
California, la sfârşitul clasei a VIII-a nu se susţine un examen de admitere pentru intrarea la liceu. 

3. Învăţământul liceal (High School clasele a IX-XII-a) 
Majoritatea liceenilor încep clasa a IX-a la 14 ani, şi termină liceul la 18 ani. La liceu, elevii 

americani, împreună cu consilierul şcolar, îşi aleg materiile opţionale pe care vor să le studieze, şi laolaltă 
cu materiile obligatorii, formează orarul clasei.La fel ca în generală, liceenii merg la cursuri dintr-o clasă 
în alta, şi de cele mai multe ori, colegii de clasă nu sunt mereu aceiaşi. La sfârşitul liceului, elevii americani 
trebuie sâ acumuleze un anumit număr de credite, pentru a putea obţine o diplomă de liceu. Fără o diplomă 
de liceu, nu se pot înscrie la facultate. 

 Înscrierile la şcoală încep în funcţie de fiecare stat, nu poţi alege învăţătorul. Elevii au un profesor 
nou în fiecare an, clasele se amestecă astfel încât elevii ajung să se cunoască toţi în câţiva ani. 

 La începutul şcolii are loc o întâlnire profesor-părinte unde se stabileşte cum se comunică cu şcoala: 
întâlnire, telefon, e-mail. Mai sunt şi alte căi de comunicare online cu şcoala.Părinţii nu au voie să intre în 
şcoală decât dacă sună înainte şi se programează. 

 Dacă întârzii, găseşti şcoala închisă. Suni la interfon şi mergi la un birou să semnezi pentru ora la 
care ai adus copilul la şcoală. Absenţele se anunţă la mesageria vocală a şcolii. Absenţele apar pe fişa online 
a copilului. Acolo sunt şi notele. 

 Profesorii au libertate destul de mare, dar nu în comportament. Elevii pot fi suspendaţi sau penalizaţi 
dacă nu respectă regulile şcolii. În orice şcoală există un psiholog. Consilierea psihologică se aplică doar la 
nevoie. 

 Copiii care nu învaţă sau nu ţin pasul cu şcoala, sunt ajutaţi de către profesori extra, angajaţi full time 
să se ocupe de materia unde nu sunt la nivelul necesar pentru clasa respectivă. 

 Şcoala în America înseamnă integrare totală pentru copiii cu dizabilităţi. Ei merg la şcoala de masă 
ca regulă fundamentală, cu diferite grade de suport. 

 Părinţii sponsorizează suplimentar şcoala, unii cu sume foarte mari. Este o practică obişnuită să existe 
părinţi, mai ales mame şi bunici, care să desfăşoare ore de voluntariat în şcoală, astfel încât să se asigure o 
mai bună activitate la clasă şi o atentă supraveghere a elevilor. 
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 Copiii au multă autonomie, se ocupă cu aranjatul mobilierului, în funcţie de activitatea desfăşurată, 
sunt responsabili şi de gestionarea materialelor, a temelor care se depozitează într-o cutie la intrarea în 
clasă. În felul acesta, elevii devin rapid independenţi, astfel încât nici părinţii, nici bunicii nu simt presiunea 
legată de activitatea şcolară a copiilor. 

 Elevul petrece aproximativ 7 ore în şcoală, disciplinele sunt împărţite pe trimestre, sunt încurajaţi să 
muncească de mici. Sunt foarte apreciaţi cei care au în CV-ul lor experienţe de muncă avute la vârste cât 
mai mici. Ei învaţă în şcoală să se descurce în administrarea finanţelor, să cumpere benzină sau să 
achiziţioneze produse online, să folosească un card şi să facă economii. Pe scurt, învaţă comportamentul 
social modern, să-i respecte pe semeni şi să se raporteze adecvat la autorităţi. 

 Şcolile sunt organizate pe clase cu număr mic de elevi. Atât programul de studiu, cât şi vacanţele 
diferă. Există flexibilitate în multe privinţe. Pentru evitarea aglomerării şi/sau prevenirea conflictelor, se 
iau pauze la ore diferite, iar copiii sunt supravegheaţi de profesorul lor, de profesorul care e de serviciu pe 
toată şcoala, plătit special pentru asta, dar şi de părinţi, bunici voluntari, programaţi pe zile şi ore, la 
începutul fiecărei luni. 

 Se acordă o mare atenţie siguranţei elevilor în şcoală. Copiii care nu au împlinit 12 ani sunt luaţi de 
la scoală de părinţi, care semnează într-un tabel, pentru a consemna acest fapt. 

 Profesorii primesc cadouri în săptămâna recunoştinţei faţă de profesori, dar nu trebuie să depăşească 
o anumită valoare. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bibliografie: 
*Iuliana Papuc, Structura sistemului de învăţământ american, 2018  
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AVANATAJE SAU DEZAVANTAJE IN PREDAREA ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR UNGUREANU ELENA 

 COLEGIUL NATIONAL DE ARTA ”GEORGE APOSTU” 
 BACAU 

 
 Cursurile tradiţionale sunt mai potrivite pentru copiii de vârstă preşcolară, şcolară mică şi gimnaziu. 

Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacţioneze cu alte persoane de vârsta lor, sa fie mai bine 
disciplinati, să urmeze un program regulat şi să-si îmbunătăţească deprinderile lucrului în echipă. 

 Învăţarea în clasă îi ajută pe elevi şi pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii şi să evalueze mai bine punctele forte si punctele slabe, să acţioneze ca 
mentori şi să ghideze elevii în demersul didactic. 

Într-o clasă tradiţională, elevii pot să-si împărtăşească în mod direct opiniile şi să-şi clarifice propriile 
întrebari cu profesorul, obţinându-şi astfel răspunsurile imediat. 

Elevii valorifică cu mai multă uşurinţă sugestiile oferite de profesorii cu experienţă, pot găsi mai 
multe informaţii utile decât atunci când utilizează note si sugestii online generalizate, disponibile pe 
internet. 

 De asemenea, învăţarea în clasă este mai utilă datorita unei interacţiuni continue între elevi şi 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu îndrumarea online. 

Învăţarea online presupune şi avantaje: materialele didactice pot fi distribuite mai repede, iar prin 
internet pot fi transmise şi imagini, videoclipuri, fişiere şi orice fel de materiale virtuale care întotdeauna 
au eficientizat învăţarea. 

Conţinuturile pot şterse, corectate sau actualizate cu uşurinţă: dacă distribuitorul îşi dă seama că a 
transmis o informaţie gresit sau poate doreşte să o actualizeze, el poate face acest lucru oriunde şi oricând. 
De asemenea, orice document poate fi editat şi reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultăţi. 

 Informaţiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelaşi timp în mod individual 
sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să şi comunice. Fiind existente grupurile, membrii pot face 
schimb de experienţe, păreri sau informaţii. De asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid 
de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista si interacţiune virtuală. 

Învăţământul online presupune şi dezavantaje: tehnologia avansează zi de zi şi nu toate persoanele 
sunt la zi cu noutăţile. De aceea, de multe ori sunt întâmpinate probleme de utilizare şi de accesare a 
informaţiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. Sunt întâlnite situaţii de confuzie si dezorientare, de 
unde apare si lipsa de motivaţie. Dar aceasta problema poate fi rezolvată prin tutoriale video. 

Lipsa comunicării reale/ fizice poate duce la robotizare. Când învăţarea şi comunicarea răman axate 
în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai stiu să comunice, să empatizeze, să colaboreze, 
devin individualişti, poate chiar lipsiţi de sentimente. 

 Există şi cazurile nefericite în care o persoana este într-un anumit context în care nu poate avea acces 
la internet sau nu îşi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă o anumită informaţie 
care îi era utilă în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situaţii chiar nu pot fi controlate. 

 Internetul este foarte util în învăţare, dar cu avantajele şi dezavantajele lui. Pentru cei mici tehnologia 
este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivaţie puternică pentru a o utiliza în mod eficient, 
exceptând cazurile când acesta este un business. 

 
 
 
Bibliografie: 
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ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA DE ACASA 
 

UDREA MIHAELA, PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PRIMAR 
 LA LICEUL TEORETIC ,,GHEORGHE LAZĂR” PECICA,  

CLASA A III-A A 
 
 În acest an școlar, Săptămâna ,,Altfel” în școala noastră a fost programată în perioada 25-30 mai, 

după evaluările care ar fi trebuit să aibă loc la clasa a II-a și a IV-a.  
 Unele dintre activități au fost alese împreună cu elevii și părinții acestora, dinainte să înceapă 

pandemia, cum ar fi: vizionare de film la Cinema, excursie la Cetatea Devei și Castelul Corvinilor la 
Hunedoara, prepararea unor feluri de mâncare. În proiectarea activității pentru această săptămână am ținut 
cont de programul stabilit dinainte, la care am mai adăugat o zi a experimentelor acasă și o zi de Carnaval, 
având ca temă prezentarea unui personaj preferat din poveștile citite sau întâlnit în orele de limba și 
literatura română. 

 Prima zi din Săptămâna ,,Altfel” a debutat sub titlul ,,Minicinema…acasă”. Copiii au fost invitați să 
vizioneze în youtube filmul pentru copii ,,Amitiri din copilărie” de Ion Creangă, iar la finalul acestuia să 
deseneze scena sau personajul preferat. 

 A doua zi am pornit în excursie…virtuală. Am pătruns în atmosfera medievală a cetăților de altă 
dată, vizitând online online Cetatea Devei și Castelul Huniazilor. Copiii au completat vizionarea cu 
filmulețe de pe youtube care au prezentat castelul atât pe dinafară cât și pe dinăuntru, ziua și în miez de 
noapte, în atmosfera muzicii medievale.  

 A treia zi am avut Carnaval online. Copiii și-au creat măști și costume ale personajelor preferate din 
povești sau au improvizat costume din ceea ce au avut acasă. Astfel ne-am reîntâlnit cu Domnul Fox al lui 
Roald Dahl, Domnul Willy Wonka din Charlie și Fabrica de ciocolată, Charlie, Matilda și alții. 

 Ziua a patra copiii au fost desăvârșiți în bucătărie, creând numeroase bunătăți cu sau fără ajutorul 
părinților. Au prezentat rețetele și bunătățile lor preferate, mic dejun sau desert, cum ar fi: pizza, pancake, 
înghețată, lava cake, negrese, prăjitură tăvălită. 

 Ultima zi a fost a experimentelor la domiciliu. Am recomandat prezența unui părinte sau un frate mai 
mare alături de copii, chiar dacă ingredientele folosite au fost din bucătărie și nu au prezentat nici un pericol. 
Noi am mai făcut experimente la școală în clasele mai mici, dar acum a fost mai iteresant că fiecare copil a 
trebuit să se implicemai mult, de la procurarea ingredientelor și până la obținerea rezultatului dorit.  

 Cel mai popular a fost construirea unui vulcan dintr-o sticlă acoperită cu făină sau plastilină, în 
interior s-a introdus bicarbonat peste care s-a turnat oțet. 

 
 
 A fost o săptămână interesantă, cu multă bună dispoziție, în care copiii au colaborat cu drag și s-au 

simțit bine chiar și în mediul online. 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR UDRESCU MARIA MĂDĂLINA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,SPIRU HARET” DIN TÂRGU JIU 
 
 Data de 11 martie 2020 este o dată pe care niciunul dintre noi, indiferent de calitatea pe care o avem 

(cadru didactic, elev, părinte), nu o vom putea uita niciodată. Aceasta este data începând cu care toate 
unitățile de învățământ preuniversitar din România au fost închise din cauza pandemiei de COVID - 19, 
moment în care am fost nevoiți să ne adaptăm și să facem față noilor provocări. Pandemia de COVID-19 
ne-a obligat să identificăm rapid cele mai potrivite mijloace/căi pentru a continua procesul de predare – 
învățare – evaluare și a interacționa cu educabilii. Astfel, s-a ajuns la concluzia că cel mai bine este ca 
procesul de predare – învățare – evaluare să se desfășoare în mediul online.  

 Atât noi, profesorii din învățământul preuniversitar, cât și elevii noștri am fost puși în situația de a 
lucra și interacționa online prin intermediul diferitelor platforme educaționale și aplicații. Dintre 
platformele educaționale utilizate în învățământul preuniversitar, enumerăm următoarele: Google 
Classroom, Microsoft Teams, Adservio, Edmodo, platformele educaționale oferite de Intuitext (Școala 
Intuitext, Examenul tău), Easyclass, etc. De asemenea, s-au folosit frecvent aplicațiile Zoom și Whatsapp. 
Toate aceste platforme educaționale și aplicații au sprijinit profesorii și elevii în demersul lor de a continua 
procesul de predare – învățare – evaluare într-o perioadă extrem de dificilă pentru întreaga omenire. 
Învățarea online prin intermediul platformelor educaționale și a diferitelor aplicații este o formă alternativă 
de învățare și prezintă numeroase avantaje, dar și importante dezavantaje.  

 Un prim avantaj al învățării online este acela că elevul accesează rapid, oricând și ori de câte ori este 
nevoie materialul încărcat de profesor pe platforma educațională. El poate lectura materialul propus ori de 
câte ori dorește și la orice oră, poate accelera procesul de învățare sau îl poate încetini. Elevul învață în 
ritmul său propriu și primește feedback rapid și permanent din partea profesorului.  

 În cazul învățării online, implicarea emoțională a școlarului este redusă, el putând prezenta 
cunoștințele asimilate, în urma lecturării materialului propus, cu mai multă ușurință și fără a se simți supus 
vreunei presiuni din partea celorlalți. Elevii timizi și introvertiți tind să devină mai activi în cazul învățării 
online și să se implice mai mult. 

 În condiții pedagogice bine determinate și anticipate, precum și sub îndrumarea profesorului, 
învățarea online îl poate determina pe școlar să devină căutător de cunoaștere și noi informații, să se implice 
conștient în propriul proces de învățare și să fie proactiv. 

 Utilizarea diferitelor platforme educaționale în procesul învățării online contribuie la dezvoltarea 
competențelor digitale. Competențele digitale fac parte din setul de opt competențe cheie pe care un elev 
trebuie să le dobândească până la sfârșitul învățământului primar.  

 Învățarea online prin intermediul platformelor educaționale presupune mai multă responsabilitate din 
partea elevului, precum și planificarea eficientă a timpului alocat studiului online. Faptul că elevul devine 
mai responsabil și învață să-și planifice eficient timpul alocat studiului constituie un avantaj al învățării 
online.  

 Învățarea online prezintă nu numai avantaje, ci și dezavantaje.  
 Pe termen lung, învățarea online afectează relațiile interumane.  
 Conținuturile învățării expuse în mediul online pot fi mai greu de înțeles de către elevii cu rezultate 

școlare slabe. În sala de clasă, profesorul identifică, cu ușurință, acei elevi care au nevoie de explicații 
suplimentare pentru a înțelege un anumit conținut al învățării și le oferă aceste explicații ori de câte ori este 
nevoie. În schimb, în mediul online este mai dificil pentru profesor să oferă explicații suplimentare celor 
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care au nevoie de acestea. În plus, este posibil ca elevii să interpreteze în mod greșit, eronat explicațiile 
scrise oferite de cadrul didactic. 

 Din punct de vedere tehnic, utilizarea diferitelor platforme educaționale în vederea învățării online 
poate fi copleșitoare pentru elevi, deoarece ei trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a se familiariza 
cu instrumentele de lucru specifice acestor platforme și mediului online. 

 În cazul învățării online prin intermediul platformelor educaționale, elevii trebuie să dețină un 
computer și să aibă conexiune la internet. În multe cazuri, elevii nu dețin un computer și nu au conexiune 
la internet, neavând acces la materialele încărcate de profesor pe platforma educațională. În alte cazuri, 
accesul la internet implică costuri suplimentare pentru elevi.  

 Învățarea în mediul online necesită timp îndelungat petrecut în fața computerului. Pe termen lung, 
petrecerea timpului în față computerului poate afecta starea de sănătate a educabilului, în special simțul 
văzului.  

 Învățarea online prin intermediul platformelor educaționale constituie o formă alternativă de 
învățare. Așa cum am văzut, învățarea online are multiple avantaje, dar și importante dezavantaje. Aceasta 
nu trebuie să înlocuiască învățarea tradițională. Învățarea online și învățarea tradițională sunt 
complementare, neputându-se afirma că învățarea tradițională este depășită, iar învățarea online este cea 
mai bună alegere. Considerăm că se impune menținerea unui echilibru între învățarea în mediul online și 
învățarea tradițională, în sensul că nu trebuie să se utilizeze exclusiv numai învățarea online prin intermediul 
platformelor educaționale sau numai învățarea tradițională desfășurată în sala de clasă, ci cele două forme 
de învățare trebuie să se completeze una pe cealaltă.  
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CUM FOLOSIM RESURSELE WEB ÎN PROCESUL  

EDUCAȚIONAL DIN GRĂDINIȚĂ 
 

PROF. UNGUREANU EUGENIA NADIA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAVENI 

 
Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii copiilor cu 

calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa. Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are 
internetul în actul de predare-învățare-evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. 
Chiar dacă se configurează ideea că copiii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, 
calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai 
mult decât constructiv. 

 Educatorul are rolul schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic. 
Putem spune în acest context ca educatorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al 
procesului didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar educatorul îşi 
pierde rolul principal ci şi manualul, care nu mai este sursa informaţională de bază, el devenind un mijloc 
de start care se completează cu informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. Elevul este un adept al 
utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor ani. 

 Jocurile sunt predominate de activităţi de simulare; copilul este pus în faţa unor situaţii problemă pe 
care trebuie să le rezolve cu ajutorul unor reguli şi prin diferite modalităţi de acţiune care să vizeze atingerea 
scopurilor.  

 În derularea jocului copilul trebuie să aibă posibilitatea să se corecteze atunci când greşeşte, 
atenţionat fiind că a greşit. Prin astfel de jocuri se pot învăţa limbi străine, operaţiile elementare în 
matematică, cunoaşterea mediului, ş.a. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor 
informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi 
facilitării prezentării informaţiilor.  

 Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea pasivă 
de informaţii de către copii la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în acest mod 
abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o 
mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea copiilor de a se implica în procesul educaţional şi de a deveni 
parteneri ai educatorului în cadrul clasei. Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o 
prezenţă activă, vie, în comunicarea cu copii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive. 

 Instruirea cu ajutorul instrumentelor digitale reprezintă o metodă didactică / de învăţământ, care 
valorifică principiile de modelare şi de analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor 
tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, caracteristice societăţii de tip postindustrial. Instruirea 
asistată de calculator reprezintă o nouă cale de învăţare eficientă, valabilă la toate nivelurile, treptele şi 
disciplinele preşcolare, şcolare şi universitare. Resursele sale interactive angajează practic „o modalitate de 
articulare a diferitelor categorii de valori, teorii şi cunoştinţe existente în planurile şi programele şcolare de 
astăzi şi de mâine” 

 Strategiile de predare-învăţare folosite in jocurile virtuale au potenţialul de a sprijini şi stimula 
procese ale învăţării active, autonome, constructive, situaţionale. Aceste strategii se pliază pe 
particularităţile celor ce învaţă. În acest sens, preocuparea proiectaţilor de soft-uri de învăţare este îndreptată 
spre crearea unui mediu educativ care să favorizeze învăţarea sub cele două aspecte: adaptativă (asimilare) 
şi modificatoare (acomodare) (Ernst von Glasersfeld, 1994). Învăţarea, ca proces activ şi constructiv, are 
un caracter situativ, contextual. Această manieră de cunoaştere are efecte pe termen lung, este activă şi 
conduce la o învăţare în contexte multiple, determinând formarea unei legături strânse cu practica, în efortul 
de operaţionalizare a cunoştinţelor teoretice.  

 Avantajele oferite de utilizarea instrumentelor digitale în procesul de instruire impun stabilirea cât 
mai exactă a modului în care, calităţile acestora ca interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea 
de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona consistent 
şi diferenţiat cu fiecare elev în parte, pot fi cât mai bine valorificate. 
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 Integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – 
în structura de acţiune specifică metodei didactice, conferă activităţii elevului un caracter recreativ şi 
proactiv, în raport cu informaţia vehiculată, cu timpul real de învăţare, cu valoarea formativă a cunoştinţelor 
dobândite. Sunt multe opinii care susţin că învăţământul se confruntă astăzi, datorită informatizării, cu o 
adevărată revoluţie. Acestor opinii optimiste li se opun consideraţiile sceptice şi abordările realiste şi 
pragmatice.  

 Problema esenţială în prezent nu se referă la căutarea de argumente (pro sau contra) introducerii 
informaticii în învăţământ, căci opţiunea a fost deja făcută. Particularităţile specifice metodei instruirii 
asistate de calculator aduc noi dimensiuni în educaţie şi care pot fi complementare sau alternative faţă de 
metodele tradiţionale din domeniul educaţiei.  

 Procesul de predare-învăţare-evaluare capătă noi dimensiuni şi caracteristici prin utilizarea noilor 
tehnologii. Sistemul de învăţământ din ţara noastră este în mod direct şi determinant implicat în 
fundamentarea şi construirea societăţii informaţionale. O societate informaţională se naşte într-un mediu în 
care marea majoritate a membrilor ei are acces la tehnologii IT&C şi utilizează frecvent tehnologiile 
informaţionale, atât pentru instruire şi perfecţionare profesională, cât şi pentru activităţi personale privind 
rezolvarea unor probleme economice, sociale, etc.  

 Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de a 
demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme educaţionale, ci de a substitui 
o parte din structurile actuale cu un nou, probabil superior, spectru de performanţe, în întâmpinarea 
schimbărilor inerente ce au loc în cultură şi civilizaţie. 

 Software educaţional reprezintă orice produs software fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de 
metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.). Etapele de verificare şi evaluare a cunoştinţelor şi 
deprinderilor în însuşirea competenţelor corespunzătoare scenariului didactic, pot fi implementate sau nu 
în software educaţional, acest lucru fiind în funcţie de particularităţile cunoştinţelor corespunzătoare unei 
discipline didactice. 

 Jocurile educative sunt soft-uri care sub forma unui joc – urmăresc atingerea unui scop, prin aplicarea 
inteligentă a unui set de reguli îl implică pe copil într-un proces de rezolvare de probleme. De obicei se 
realizează o simulare a unui fenomen real, oferindu-i copilului diverse modalităţi de a influenţa atingerea 
scopului. Una dintre caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea interacţiunii 
cu utilizatorul (elevul): de ea depinde măsura în care se produce învăţarea.  

 Este important ca educatorul utilizator să poată diferenţia un soft educaţional (în accepţiunea clasică 
a învăţării asistate de calculator) de un soft utilitar sau de soft-urile de prezentare (tematice). Toate pot fi 
utilizate în demersul instruirii, dar numai softul educaţional cuprinde în el şi o strategie pedagogică 
(concretizată în sarcinile de lucru) care determină modul de interacţiune a elevului cu programul: această 
interacţiune, a cărei specificitate este determinată de obiectivele urmărite, produce învăţarea.  

 Copilul societăţii noastre trebuie să se înscrie în tendinţa generală spre învăţarea permanentă şi 
educatoarele sunt primii dascăli care pedalând pe legătura afectivă în relaţia educat-educator pot să atingă 
acele resorturi ale personalităţii copiilor care să-i „poarte” din lumea jocului, ca activitate specifică acestei 
vârste, spre cea a jocului prin care copilul nu numai că dobândeşte cunoştinţe, dar şi „învaţă să înveţe”.  

 
 
 
 
 
 
Referințe bibliografice: 
G. Văideanu, „Educaţia la frontiera dintre milenii”, pag.239;  
M. Lespezeanu - ,,Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar” –O metodică a activităţilor 

instructiv-educative, Ed. S. C. Omfal Esenţial S.R.L., Bucureşti, 2007; 
S.M. Cioflica, B. Iliescu, Prietenul meu, calculatorul, (Ghid de utilizare pentru preşcolari), Ed. Tehno-

Art, Petroşani, 2003. 

 

1605



 

RELAȚIA PROFESOR-ELEV-PĂRINTE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR UNGUROIU MIHAELA-ELENA 

LICEUL SANITAR “ANTIM IVIREANU” RM. VÂLCEA 
 

Despre educație se vorbește mult în zilele noastre și mulți factori sunt implicați în realizarea ei dar 

între aceștia, familia ocupă locul de bază. 

Rolul conducător în procesul de educație îl are fără îndoială școala, dar în calitatea sa de cel mai 

apropiat colaborator al școlii, familia, trebuie să o secondeze de aproape și sincer. Dialogul cu familia este 

unul din elementele indispensabile ale reusitei scolare. 

Dintotdeauna scoala a colaborat cu parintii in diverse forme, dar astazi din punct de vedere a cerintelor 

sociale, apare mai mult ca niciodata necesitatea intaririi legaturii dintre scoala si familie. 

Scoala si familia sunt cei doi piloni de rezistenta ai educatiei, pentru a-si exercita cu succes rolul in 

viata copiilor, familiile trebuie incurajate prin actiuni sociale specifice, care favorizeaza derularea optima 

a relatiilor educationale. 

Personalitatea profesorului este ”izvorul si reglatorul” actului educativ iar scopul formal al educatiei 

nu este decat acela al formarii omului responsabil, a se conduce singur pe calea binelui, a adevaruli, a 

dreptatii si a frumosului. 

Obiectivul principal al actiunii educative este formarea personalitatii elevului, care este urmarit atat 

in familie, cat si in scoala, astfel incat sarcinile scolare si ale familiei in materie de educatie si instructie se 

impletesc si se sprijina reciproc; astfel se impune tot mai mult implicarea cadrelor didactice in relatii de 

cooperare cu parintii copiilor. 

Rolul profesorului nu se reduce doar la educatia de la catedra sai in clasa, ci presupune o activitate de 

acest gen in fiecare relatie cu elevii si familiile acestora, desfasurand o munca de dezvoltare, de conducere 

si de indrumare. 

O relatie eficienta profesor-parinte presupune o ascultare activa, implicarea familiei in actiunile 

extrascolare ale copilului, cultivarea si practicarea tolerantei fata de un punct de vedere diferit. 

Pentru a exista o relatie optima si autentica intre partenerii implicati in procesul instructiv-educativ 

este necesara asumarea responsabilitati de fiecare persoana implicata in acest demers. 

Nu se poate vorbi separat de aceste relatii care se formeaza de-a lungul timpului petrecut in scoala, 

proasta functionare a unui tip de relatie, pune in dificultate si celelalte relatii. 

Un alt aspect important al relatiilor care iau nastere in tot acest demers formativ este relatia dintre 

elevi si profesori. 
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Relatiile dintre profesor si clasa se polarizeaza, in general in sentimente de simpatie, incredere 

reciproca, sau, dimpotriva, de antipatie, neincredere si chiar ostilitate de cele mai multe ori. Sunt si cazuri 

cand contactul spiritual dintre profesor si elev nu trece de zona indiferentei: clasa nu exista pentru profesor 

şi nici profesorul pentru clasa. 

În relatia cu profesorul, elevul are nevoie de aprecierea personalitatii sale in dezvoltare, de 

consolidarea stimei de sine, de raspuns afectiv din partea profesorului si a colegilor, nevoia de securitate pe 

termen indelungat, precum si nevoia de apartenenta la un grup si de acceptare din partea acestora. 

Crearea de buna dispozitie in clasa reprezinta o conditie necesara in evitarea esecului scolar. Fiecare 

lectie este recomandat sa se desfasoare intr-un climat afectiv particular, securizant, dispozitia afectiva a 

elevilor fiind coordonata de cadrul didactic. 

In concluzie, profesorul trebuie sa stabileasca o relatie armonioasă de la inceput cu elevul pentru a 

nu-i afecta acestuia dezvoltarea psihica, afectiva si personala. Profesorul trebuie sa creeze o relaţie care sa-

i permita elevului sa prinda aripi in dezvoltarea lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse bibliografice 

Cuzneţov, l., Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional, CEP uPS „I. 

Creangă”, Ch., 2002. 

https://www.colegiulharlau.info/files/Trinomul%20-prof-elev-parinte.pdf 
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 O ALTFEL DE ȘCOALA 

 
 PROF. URCACIU DANIELA 

 
Cuvantul care a definit cel mai bine situația învățământului în perioada pandemiei a fost-

SCHIMBAREA.Am fost nevoiți să trecem de la predarea la catedră la cea on-line, să ne retragem la casele 
noastre, sa renunțăm la socializare, să facem față stresului și anxietății produse de situație.Dar, cum orice 
lucru important pe care vrei să-l realizezi în viață necesită schimbarea, am început procesul.Însă schimbarea 
este echivalentul cu depașirea zonei de confort.Cu alte cuvinte:fă astăzi ceea ce ieri îți era neconfortabil să 
faci iar mâine depășește fricile de astăzi.Și așa am dat startul schimbării.În ce a constat ea pentru școala la 
care predau?În primul rând am stabilit ce instrument on-line să folosim.Personal am ales aplicația ZOOM 
și am realizat grupul clasei pe Facebook.Am incercat să încurajez elevii să lucreze pe aceste aplicații dar 
ne-am lovit inevitabil de ostacole precum: 

-lipsa instrumentelor on-line 
-spațiu limitat de desfășurarea a activităților 
-dezinteresul unor părinți 
Nu ne-am oprit însă.Am cerut ajutorul școlii care a oferit tablete elevilor acolo unde era cazul, am 

realizat vizite acasă pentr a-i ajuta pe elevi să-și instaleze aplicațiile, am cumpărat cartele celor care aveau 
nevoie deoarce situația lor este una precară.După ce am rezolvat cât de cât problemele cele mai arzătoare 
am trecut la dezvoltarea personală participând la diferite webinar-uri despre utilizarea diferitelor 
platforme.Este adevărat că integrarea și utilizarea diverselor tipuri de tehnologie în procesul educațional 
reprezinta o necesitate în condițiile în care era digitală a devenit în ultimul timp una din preocupările 
prioritare ale învățământului românesc.Rolul cadrului didactic din învățămțântul tradițional, de transmițător 
al informației trebuie să se transforme în cel de facilitator al învățării prin regândirea propriei misiuni-
crearea unui ambient care să permită elevului să-și construiască sau să-și dezvolte cunoașterea cu ajutorul 
instrumentelor digitale.Unul din instrumentele căruia am putut modifica procesul de invățare și evaluare 
este LearningApps.org.Acesta sprijină procesul de instruire prin metode interactive.În procesul de predare-
învățare jocul didactic are o valoare deosebit de importantă în dezvoltarea capacităților și formarea 
personalității elevilor.Modulele sau exercițiile existente pe LearningApps.org pot fi integrate direct în 
conținuturile de învățare corespunzătoare sau redactate și ajustate la necesitate. 

Un alt instrument util folosit in derularea lecțiilor este Mozaikeducation care permite utilizarea 
lecțiilor digitale interactive pentru aprofundarea diferitelor subiecte. 

Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile pe care eu le folosesc cu success în activitatea cu elevii 
în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor, în etapa de predare, ca 
evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Importanța utilizărri aplicației Kahoot: 

• Obiectivitatea evaluării rezultatelor 
• Feed-back imediat pentru elev și profesor 
• Reducerea factorului stress 
• Centralizarea și stocarea rezultatelor 
• Diversificarea modalităților de evaluare. 
• Interactivitate 
Platforma Pladlet este o aplicație on-line ce a ajutat copii să-și exprime cu ușurință opiniile pe un 

subiect comun.Acest instrument poate fi folosit atât în procesul de predare cât și în cele de învățare și 
evaluare. 

 

1608



Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia, dezvoltă 
perspicacitatea, atenția și creativitatea. 

În cee ace privește programul ,,ȘCOALA ALTFEL DE ACASĂ” ,,În familie ne dezvoltăm, stăm 
acasă și ne protejăm”obiectivele urmărite au fost: 

 -descoperirea talentelor și aptitudinilor elevilor, prin diverse activități artistice  
 și recreative 
 - promovarea unui stil de viață sănătos, prin activități sportive și prin realizarea unor produse 

alimentare  
 - consolidarea relației dintre membrii familiei, prin participarea la diverse activități casnice, culturale 

dar și recreative 
 - stimularea curiozității, prin diverse activități culturale și științifice; 
 - crearea unei stări de bine și a unui program variat, în contextul actual al autoizolării  
Părinții au fost implicați în diverse activități alături de copii lor, au lucrat împreună pentru realizarea 

unor produse, au constituit pe rând resursă, sprijin, model, susținător al copilului. 
 De asemenea copii si-au descoperit abilitati nestiute precum cele culinare sau de gradinarit, si-au 

deprins un stil de viata sanatos, si-au consolidat comportamentul moral-religios. 
Argumente pro/contra predării on-line  
PRO: 
 continuarea procesului de învățare; 
 recuperarea a cel puțin 1h din timpul personal, timp pe care îl iroseam pe drumul înspre și dinspre 

școală; 
 flexibilitate; 
 rămâi activ pe parcursul zilei/săptămânii evitând sedentarismul; 
 îmbogățirea cunoștințelor digitale; 
 posibilitatea de a lucre în confortul propriei case. 
CONTRA: 
 lipsa interacțiunii sociale pe care o aveam cu colegii; 
 scade calitatea actului didactic de predare; 
 deși odată cu orele online vine flexibilitatea, pot apărea probleme cu managementul timpului  
 lipsa interesului elevilor acordat orelor; 
 posibilitatea de a încărca cu teme elevul. 
Așadar, ținerea cursurilor în mediul online este o experiență nouă din care ne alegem cu lecții de 

viață, în primul rând de a te adapta în situații noi, de a învăța să comunici într-un mediu nou și … să învățăm 
să apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor. 

A trăi o viață semnificativă înseamnă să te schimbi la fiecare pas.Dacă vrem să avem mai mult, trebuie 
să fim mai mult. 

 
 

 

1609



 
PROGRAMUL “ȘCOALA ALTFEL, DE ACASA” 

 
COLEGIUL TEHNIC ”VICTOR UNGUREANU” 

CLASA A XI A P3 
PROF. DIRIGINTE: URCAN IOANA-CRISTINA 

 
GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a XI a, învățământ profesional 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 30.03-03.04.2020 
SCOPUL: 
 Activitățile vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, familiale nivelul cooperării, nivelul 

creativităţii prin: 
• Procesul de învăţare prin activități utile si practice; 
• Organizarea adecvată a activităților de petrecere a timpului liber in familie;  
• Stimularea şi dezvoltarea relațiilor familiale 
• Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară. 
• Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 
• Atitudinile elevilor, spontaneitatea şi iniţiativa; 
• Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 
 Evaluarea:  
• Dosare individuale 
• Obiecte realizate 
 

DATA DENUMIREA ACTIVITĂTII LOCUL 
DESFĂȘURĂRII 

PARTICIPANȚI 

LUNI 
30.03.2020 
 
4h 

Să redacteze un CV şi o scrisoare de intenţie pentru 
postul vizat, după modelele primite on-line, în 
concordanță cu profilul și specializarea pe care o vor avea 
la finalul studiilor 

Acasă Elevii clasei a XI a P3 

MARTI 
31.03.2020 
 
4h 

Să observe activităţile unui angajat intr-o zi, la locul de 
muncă 
 Sa identifice și să analizeze produsele expuse într-un 
showroom de mobilier (site Dedeman, youtube) 

Acasă Elevii clasei a XI a P3 

MIERCURI 
01.04.2020 
 
4h 

Să îşi exerseze abilităţile practice 
Să îşi manifeste creativitatea in realizarea obiectelor 
decorative pentru casă (perne, tapițerii, recondiționare 
mobilier) 

Acasă Elevii clasei a XI a P3 

JOI 
02.04.2020 
 
4h 

Ajutor în gospodărie: curățenie, amenajare rafturi, 
decorațiuni 

Acasă, alături de 
familie Elevi, părinți 

VINERI 
03.04.2020 
 
4h 

Vizionare documentare despre obiecte de mobilier de-a 
lungul timpului (Castelul Corvinilor, Muzeul Peleș) Acasă Elevii clasei a XI a P3 
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PROIECT DIDACTIC 
(MODEL DE BUNE PRACTICI, LECTIE ON-LINE) 

 
ŞCOALA: LICEUL „HERCULES”BĂILE HERCULANE 

PROFESOR: URDEŞ MIHAELA-MARIA 
 
CLASA: a XI-a A  
 
OBIECTUL: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 
SUBIECTUL: LITERATURA ȘI ARTA PLASTICĂ  
 
TIPUL LECŢIEI: FORMARE DE ABILITĂȚI INTELECTUALE. ANALIZĂ ȘI 

INTERPRETARE 
 
COMPETENŢE GENERALE 
1.  Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare 
2.  Comprehensiunea şi interpretarea textelor 
 3. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 
 
COMPETENŢE SPECIFICE 
 a) COGNITIVE  
 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog; 
 2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte 

literare, nonliterare sau în alte arte; 
 2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură; 
 4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii; 
 b) AFECTIVE : 
C1 – Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul literaturii 

și al artelor; 
C2 – Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală; 
C3 - Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia în 

dezvoltarea personală şi pentru îmbogăţirea orizontului cultural; 
C4 - Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
1. RESURSE PROCEDURALE: 
• METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire,  
 metoda cubului, brainstorming-ul; 
• FORME DE ORGANIZARE: activitate online, activitate individuală. 
2. RESURSE MATERIALE: telefon, laptop, tabletă. 
 
TIMP: 40 de minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 
I. Organizarea clasei şi verificarea temei. Actualizarea cunoştinţelor acumulate anterior (10 

min) 
Se deschide sesiunea online, se verifică prezenţa şi conexiunea la internet şi se asigură mijloacele 

necesare desfăşurării activităţii didactice. Se verifică frontal tema.  
Tema:  
Studiu de caz: MODELE EPICE ÎN ROMANUL INTERBELIC 
Elevii au postat pe grupul de WhatsApp al clasei PPT-uri cu tema dată, au făcut în scris  
observaţii şi au adresat întrebări suplimentare colegilor. Se discută unele aspecte care vizează 

studiile de caz prezentate. 
 
II.  Anunţarea subiectului lecţiei noi şi a competenţelor vizate: Literatura și arta plastică 
Profesorul anunță subiectul lecției, explică organizarea lecției și îi lasă pe elevi să-și exprime opinia,  
în legătură cu scopul activității și competențele vizate.  
 
III. Dirijarea învăţării şi obţinerea performanţelor, asigurarea feed-back-ului: (20 de min) 
Educaţia literară se întemeiază pe fenomenele receptării (percepţie, imaginaţie, gândire, producere); 

în acest context, pentru sesizarea relaţiei literatură – pictură- muzică se aplică eficient tehnica cubului. 
Elevii primesc un link ce îi va duce către o pagină în care vor descoperi imaginea lui Isus, transpusă în 
cuvinte, culori şi note muzicale. 

 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foradereligie.wordpress.com%2F2012%2

F04%2F12%2Fin-gradina-
ghetsemani%2F&psig=AOvVaw3p_Q6D4cLzH3MbqG9AU5wh&ust=1589306830432000&source=ima
ges&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiPj6ayrOkCFQAAAAAdAAAAABAO 

 
În baza textului In grădina Ghetsemani şi a imaginii lui Isus în grădina Ghetsemani realizată de un 

pictor necunoscut, precum şi a interpretării muzicale a lui Costel Busuioc se propune un exerciţiu în care 
se cere comentarea mesajului picturii prin prisma poeziei lui Vasile Voiculescu, interpretată artistic de 
Costel Busuioc. 

• Descrie – se defineşte fiecare lucrare în parte: 
- In grădina Ghetsemani este o operă lirică, specie – poem (...), scrisă de autorul român Vasile 

Voiculescu. 
- „ Isus în grădina Ghetsemani” este o pictură ce face parte din compoziţiile alegorice ale unui pictor 

necunoscut. 
- Interpretarea pe linie melodică a poeziei de către Costel Busuioc. 
• Compară – se compară cele trei lucrări, utilizându-se Diagrama Venn:  
asemănări – descriu imaginea lui Isus, exprimă starea de spirit – răzvrătirea, dualitatea, patima etc.; 

deosebiri – In grădina Ghetsemani: literatură, text literar, modalitate de exprimare – cuvânt; „ Isus în 
grădina Ghetsemani”: pictură, imagine plastică, modalitate de exprimare – culoare, formă, portret plastic 
etc., interpretarea lui Costel Busuioc – linie melodică, note muzicale, sentimente etc. 

• Asociază – se găsesc detalii ale textului artistic ce se asociază cu cele ale picturii şi respectiv ale 
muzicii 

1. descrierea suferinţei lui Isus; 
2. dualitatea lui Isus ca om şi fiu al lui Dumnezeu; 
3. credinţa, duhul dumnezeiesc / cupa; 
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4. cadrul fizic în care Iisus se roagă Divinității, care sugerează şi spațiul purificării spirituale, unde 
Fiul lui Dumnezeu își asumă păcatele lumii, primind de bunăvoie moartea spre a învia și dărui mântuire. 

• Analizează – asocierea detaliilor se dezvăluie argumentativ în texte coerente, precum: Fereastra 
deschisă în ceruri din pictură sugerează relaţia lui Isus, fiinţa duală din poezia lui Vasile Voiculescu, cu 
Divinitatea, puterea supremă care sub forma unei mâini neîndurate transmite mesajul pe care linia melodică 
îl transpune la cote înalte... 

• Aplică – la acest moment elevul poate fi pus în situaţia să reprezinte (activitate individuală sau în 
grup) prin enunţuri argumentative ceea ce a simţit la lectura textului, cum a văzut redarea plastică a 
mesajului transmis de Vasile Voiculescu sau Costel Busuioc, cu menţionarea detaliilor semnificative. 

• Evaluează – elevul va formula concluzii care să vizeze raportul text – imagine - linie melodică  
(ex: Literatura, pictura şi muzica sunt arte care, prin modalităţi diferite, redau aceeaşi atmosferă, 

acelaşi cadru, aceeaşi stare de spirit). 
IV. Asigurarea retenţiei şi a transferului: (5 minute) 
 Pentru fixare și recapitulare, elevii notează, în caiete, diferențele și asemănările între cele trei opere 

(arte) – individual, apoi frontal 
 !!! Dacă nu este timp pentru această recapitulare, activitatea poate rămâne ca temă. 
V. Aprecierea şi eventuala notare a elevilor cu motivarea notelor (5 min) 
VI. Tema pentru acasă:  
Redactează un eseu, de 150-200 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia referitoare la raportul  
text – imagine - linie melodică.  
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 CUM AM ADUS ECHILIBRU ȘI LINIȘTEA PENTRU ELEVII NOȘTRI IN 

PERIOADA PANDEMIEI ? 
 

 PROF. INV. PRIMAR: URECHE MARIA 
 SCOALA GIMNAZIALA ,,A.P.ALEXI” SANGEORZ-BAI 

 
 Din cauza faptului că interacțiunea elevilor cu profesorii, colegii, prietenii la școală, cât și rutina 

zilnica a unui orar firesc de școală au fost întrerupte, a aparut nevoia ca acestea să fie compensate. De aceea, 
profesorul are un rol important în a menține o parte din această rutină și compensare, poate contribui la 
starea de bine a elevilor. Acasa a insemnat in aceste luni si in clasa si acasa. 

 Explicațiile date elevilor despre realitatea pe care o trăim au fost facute cu calm, bazându-se pe date 
științifice. Este un context în care elevii au aflat mai multe despre sistemul imunitar, despre cum 
funcționează acesta, dar și despre virusi. Am pregatit din timp răspunsuri solide din punct de vedere 
științific și adaptate vârstei elevilor (de ex. folosind imagini, povești), păstrând un ton încrezător că vom 
depăși cu bine situația. 

 În comunicarea on-line cu elevii, cadrele didactice au putut ajuta emoțional pe aceștia în multe feluri, 
atât direct - prin mesajele transmise copiilor, cât și indirect - prin atitudinea pe care au avut-o față de copii 
și față de situația de izolare. Folosirea umorului în comunicarea cu elevii, comunicarea rațională și calmă 
în momentele tensionate (de exemplu, când un elev este frustrat pentru că nu înțelege o explicație), 
disponibilitatea de a vorbi cu elevii și despre emoțiile prin care trec aceștia, răbdarea și exprimarea afecțiunii 
față de ei („Mi-e dor de voi!" sau „ Abia aștept să ne vedem!") pot face minuni pentru confortul emoțional 
al copiilor de orice vârstă.  

 Crearea unui sentiment de conectare emoțională și apartenență la grup, incluzând în calendarul 
activităților, întâlniri în care elevii să împărtășească o parte din preocupările lor extrașcolare (hobby-uri, 
pasiuni, colecții etc.) și chiar noi ca profesor am putut vorbi despre pasiunile sau talentele noastre. 

 Oricât de dificil este pentru cadru didactic, el este cel care poate modela starea de spirit a elevului. 
Copilul „va simți” cum este profesorul în această situație și se va comporta în consecință. Pentru ca lucrurile 
să fie cât de cât echilibrate este important ca profesorul să se ocupe și de starea sa emoțională. Este foarte 
ușor ca, în această avalanșă de schimbări majore în rutina adulților și, odată cu creșterea sarcinilor zilnice 
(nu este ușor să lucrezi de acasă când ești și părinte sau când trebuie să înveți atâtea instrumente online), să 
te simți copleșit. De aceea, este important ca și cadrul didactic să își acorde timp pentru a se calma, relaxa, 
mișca etc., chiar și numai pentru câteva minute, să-și ia pauze de reechilibrare. Le-am spus copiilor că 
situația este dificilă și pentru noi, și că suntem, uneori, cuprinși de îngrijorare, dar că problema este 
temporară. Profesorii i-au putut sprijini emoțional pe copii în această perioadă propunându-le jocuri și 
activități despre emoții, încurajându-i să țină un jurnal al emoțiilor sau să își exprime emoțiile prin artă. Un 
lucru foarte important în aceste momente este și veselia, momente în care adulți si copii, deopotrivă râd, se 
bucură împreună, iar acestea pot fi provocate și pot deveni o rutină în această perioadă. 

 Prima ora incepea cu intrebari de start precum: “Cu ce gând frumos începem ziua?”, cu planul zilei 
(după câteva ore de obişnuit cu mediul online), cu invitaţia de a verifica mediul de lucru dacă este ordonat 
şi dacă au o “licoare” de hidratare, cu lansarea discuţiei de a propune o uniformă pentru scoala de acasă 
care să inspire şi dorinţa de lucru, dar şi comoditate şi de a creiona alte lucruri pe care le putem face pentru 
a ne simţi bine atunci când învăţăm de acasă. Sunt copii care au trimis poze cu spaţiul nou creat şi cadrul 
pe care şi l-au ales pentru a învăţa, copiii care descriau gradina pe care o vedeau in fata sau blocul de 
alaturi..Am împărtășit aceste schimbări ale mediului de învăţare ca pe ceva inedit. Cred că a-i consulta pe 
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elevi, a da spaţiu vocii lor legat de ceea îi face să se simtă bine în diverse situaţii, este o modalitate de a 
construi un canal de colaborare cu ei  

 Orele online sau în clasă, devin speciale prin modul în care profesorul se conectează cu elevii şi 
invers folosind limbajul fericirii, un limbaj care denotă atenţia acordată la efortul depus de elev, la 
gestionarea intre frâna şi acceleraţia din timpul lucrului astfel încât să nu se instaleze blocaje de 
învăţare.Fericirea este în acţiunile noastre şi susţinerea a fost reciprocă. Fericirea în această perioadă a fost 
legată de conştientizarea resurselor pe care le avem deja şi cum putem crea cu ajutorul lor un teren solid pe 
un tărâm neexplorat în condiţiile aduse de schimbare. Am comunicat atât general, pe grup, cât şi individual, 
înţelegând situaţia de acasă şi respectând faptul că fiecare dinamică a familiei poate susţine învăţarea în 
felul său. 

 Planul meu este de a aduce la școală cât mai multe priviri încrezătoare şi zâmbetele din colţul 
ochilor elevilor și o tolbă de poveşti despre curaj şi inventivitate din timpul perioadei de stat acasă. Cel mai 
dor mi-e de vocile copiilor şi cred că mi-e dor, anticipat, de recunoştinţa pe care o vom arăta multor lucruri 
din jurul nostru, aparent banale înainte, care acum au un alt preţ în lumina noii situaţii. 

 Însă dincolo de aceste trepte lipsă, profesorii vor arăta că pot împleti harul didactic cu 
tehnologia, iar viitorul fericirii la școală stă în mâinile noastre. 
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GRADINITA ONLINE – GRADINITA DE ACASA 

 
 PROF. URIESU EUGENIA MIHAELA 

ŞC. GIM. SINGIDAVA/ G. P. P. PRICHINDEL CUGIR 
 
”Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează 

plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor”. 
John Bennet, UNESCO, 2004 
În situația actuală, activităţile online au foste cele care ne-au ajutat să îi ținem în continuare aproape 

pe copii de învățare în această perioadă, astfel încât în momentul când revin la grădiniţă, readaptarea să fie 
mai ușoară. Statul a asigurat concediu unuia dintre părinți tocmai pentru a se putea ocupa de educația 
copiilor. Cadrele didactice au putut desfăşura cu copiii activităţi şi în această perioadă acolo unde au avut 
sprijinul părinților. 

O importanţă deosebită a fost acordată alegerii conţinuturilor astfel încât acestea să răspundă 
intereselor de cunoaştere ale copiilor, caracterizându-se prin: atractivitate, accesibilitate, adecvare la 
particularităţile de vârstă ale copiilor preşcolari şi la tema săptămânii.  

În acest contex în cele ce urmează am prezentat un model de planificare a activităţilor din această 
perioada în care grădiniţa s-a desfăşurat Acasă. 

 
PLANIFICARE 
„GRĂDINIŢA DE ACASĂ” în perioada 11.05. – 15.05.2020 
 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost/ este şi va fi aici, pe pământ? 
PROIECT TEMATIC: Plecăm în călătorie! 
TEMA SĂPTĂMÂNII: Cu ce călătorim prin aer? 
GRUPA: mică „Ciupercuţelor” 

TURA I  
Data Denumirea activităţii Activitatea de învăţare Activitatea metodică Evaluare (raport) 
Luni  
11.05.2020 

DŞ 1+DEC: 
 ,,Mijloace de 
transport aeriene” 
– lectură după imagini, 
colorare - 
 
  
 
 
MM: ,,Zboară, 
zboară" - joc de 
atenţie- 
 

Mesajul: 
 ,,Bună dimineaţa dragi părinţi 
şi ciupercuţe!  
Călătoria noastră imaginară 
continuă şi în această 
săptămână doar că de data 
aceasta schimbăm mijlocul de 
transport. Aşa că haideţi să ne 
deschidem aripile şi să zburăm... 
Vom calatori cu mijloace de 
transport aeriene ...” 
- să vizioneze filmuleţul; 
- să enumere mijloacele de 
transport aeriene întâlnite în 
fimuleţ; 
- să coloreze un mijloc de 
transport aerian preferat; 
- să imite zborul doar atunci când 
cuvântul o cere. 

- fişă cu mijloace de 
transport aeriene; 
- printscreenuri. 
 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=Qojm
rAsJAJs&t=11s 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
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TURA II  
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică  Evaluare (raport) 
Luni  
11.05.2020 

DŞ 1: 
 ,,Mijloace de 
transport aeriene”  
- lectură după imagini, 
colorare 
MM: ,,Zburăm ca 
avionul”- joc de 
mişcare  
 

- să repete denumirea mijloacelor 
de transport aeriene; 
- să coloreze un mijloc de 
transport aerian preferat; 
 
- să imite zborul avionului. 
 

- fişă cu mijloacele de 
transport aeriene; 
- redactarea afişului 
pentru activitate; 
- printscreenuri. 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=Qojm
rAsJAJs&t=11s 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
 

TURA I 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport) 
Marţi 
12.05.2020 

DLC: 
„Ghici, ghicitoarea 
mea!” 
–memorizare - 
 
 
 
 
 
MM: ,,Baloane de 
săpun”  
 – joc de mişcare - 
 

Mesajul: 
 ,,Bună dimineaţa, 
ciupercuţelor! 
Azi o sa ne continuăm călătoria 
într-un mod distractiv. Voi 
sunteţi foarte isteţi şi o să găsiţi 
repede răspunsul...trebuie doar 
sa fiţi atenţi. ” 
- să vizioneze filmul propus; 
- să audieze cu atenţie ghicitorile; 
- să reţină o ghicitoare la alegere 
după mai multe repetări. 
- să prepare soluţia pentru 
baloane; 
- să se joace cu baloane de săpun. 
 

- redactarea afişului 
pentru activitate; 
- filmuleţ PPT cu 
ghicitori; 
- fişa cu ghicitori; 
- înregistrări; 
- printscreenuri. 
 
  
 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
 

TURA II 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport) 
Marţi 
12.05.2020 

DLC: 
„Ghici, ghicitoarea 
mea!” 
- repetare. 
ML: ,,Balonul lui 
Pooh”  
– desene animate- 

- să reproducă o ghicitoare la 
alegere 
 
 
- să vizioneze filmuleţul. 
 

- înregistrări; 
- printscreenuri. 
https://www.youtube
.com/watch?v=FTCa
0zCri6o 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
 

TURA I 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport) 
Miercuri 
13.05.2020 

DOS+DPM: 
 ,,Avionul” 
- îndoire, lansare şi 
prindere - 
 
MM: ,,Cel mai rapid 
avion”  
– concurs de avioane - 

Mesajul: 
 ,,Bună dimineaţa, aviatori! 
Cred că ştiţi cu ce vom călători 
astăzi...Da, aveţi dreptate...o să 
călătorim cu un avion făcut 
chiar de voi ...” 
- să vizioneze cu atenţie 
filmuleţul; 
- să îndoaie foaia respectând 
indicatile; 
- să urmeze toţi paşii în realizarea 
avionului. 
- să lanseze avionul; 
- să prindă avionul. 

- redactarea afişului 
pentru activitate; 
- printscreenuri. 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=1Dz7e
kC8aKI 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
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TURA II 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport) 
Miercuri  
13.05.2020 

DPM: 
 ,,Avionul” 
- lansare şi prindere - 
MM: „Avionul în 
hangar”  
3. – joc de mişcare- 

- să lanseze avionul; 
- să prindă avionul. 
 
- să se joace cu avionul 
confecţionat. 

- înregistrări; 
- printscreenuri. 
 
 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
 

TURA I 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport) 
Joi  
14.05.2020 

DŞ2+DEC: 
„Racheta”  
– figuri geometrice, 
pictură - 
 
 
 
 
 
MM: ,,Unde s-a 
ascuns racheta?”  
– joc de atenţie- 

Mesajul: 
 ,,Bună dimineaţa, aviatori! 
Sunteţi gata de drum? 
Dacă ieri am zburat până la 
nori, astăzi o să zburăm dincolo 
de ei. Ce ziceţi? 
 Inainte să pornim la drum 
avem nevoie de o rachetă 
...haideţi să o facem împreună!” 
 
- să recunoască figurile 
geometrice; 
- să raporteze cantitatea la număr 
şi invers; 
- să deseneze o rachetă urmând 
paşii prezentaţi; 
- să coloreze/picteze racheta 
obţinută. 
 
- să descopere unde s-a ascuns 
racheta. 

- redactarea afişului 
pentru activitate; 
- fisă cu paşi de urmat 
pentru a desena o 
rachetă din figuri 
geometrice; 
- printscreenuri. 
 
 
 
 
 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
 

TURA II 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport) 
Joi  
14.05.2020 

DEC: 
„Racheta”  
– finalizare lucrare - 
ML: „Bobiţă şi 
Buburuză - balonul”  
 - poveste - 

- să finalizeze lucrarea începută. 
 
 
- să asculte cu atenţie povestea. 

- înregistrări; 
- printscreenuri. 
https://www.youtube
.com/watch?v=z61D
dVvj8zM 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
 

TURA I 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport) 
Vineri 
15.05.2020 

DOS: 
„Morişca”  
- tăiere, îndoire- 
 
MM: ,,Uite aşa!”  
– joc muzical - 

Mesajul: 
 ,,Bună dimineaţa, 
ciupercuţelor! După ce am 
călătorit cu: balonul, avionul şi 
racheta...azi ne-am gândit să ne 
jucăm cu o morişcă.  
- Cu ce credeţi că seamănă o 
morişcă??? 
- Da...aveţi dreptate seamănă cu 
elicea unui elicopter. 
 O să trimit un filmuleţ care vă 
ajuta să o faceţi foarte uşor.” 
- să vizioneze filmuleţul; 

- redactarea afişului 
pentru activitate; 
- înregistrări; 
- printscreenuri. 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=C0Ru
gzrpgv8 
https://www.youtube
.com/watch?v=xe4G
oQYtdv4 
 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
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- să respecte etapele în realizarea 
lucrării. 
- să audieze cântecelul; 
- să danseze pe muzică. 

TURA II 
Data Denumirea activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Evaluare (raport) 
Vineri 
15.05.2020 

DEC: „Vreau să fiu 
aviator”  
- audiţie cântec- 
 
MM: ,,Zboară cu 
mijlocul de transport 
preferat”  
 - joc de mişcare- 

- să audieze cu atenţie cântecul; 
- să execute mişcări sugetare de 
textul cântecului. 
 
- să se joace cu mijlocul de 
transport preferat. 

- înregistrări; 
- printscreenuri. 
https://www.google.c
om/search?q=vreau+
sa+fiu+aviator&rlz=
1C1AOHY_roRO72
7RO727&oq=vreau+
sa+fiu+avi&aqs=chr
ome.1.69i57j0l3.9459
j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-8 

- fotografii, filmuleţe 
puse pe grupul de 
părinţi al grupei – 
WhatsApp.  
 

TURA I 
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢI  
 ,,Cum putem ajuta copilul să păstreze ordine la jucării?” – idei practice-https://www.vivre.ro/blog/ordinea-in-
camera-copilului-7-idei-pentru-depozitarea-jucariilorhttp://- discuţii telefonice şi pe grupul părinţilor de pe 
WhatsApp. 
TURA II 
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
 ,,Cum putem ajuta copilul să păstreze ordine la jucării?” – idei practice-https://www.vivre.ro/blog/ordinea-in-
camera-copilului-7-idei-pentru-depozitarea-jucariilorhttp://- discuţii telefonice şi pe grupul părinţilor de pe 
WhatsApp. 

 
Activităţile propuse şi derulate în această perioadă au fost pe placul copiilor cuprinzând toate 

domeniile de activitate. Ne-am bucurat de sprijinul şi implicarea zilnică din partea părinţilor, ceea ce a făcut 
ca munca să fie plăcută şi să ne apropie pentru un scop nobil...Educaţia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie : 
https://scoalapenet.ro/cum-ne-adaptam-la-predarea-on-line/ 
Curriculum pentru Educaţie Timpurie, MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 2109 
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ESENTIAL IN EDUCATIE: EDUCATIE FARA FRONTIERE 

DIMENSIUNI EUROPENE ALE EDUCATIEI:  
SISTEMUL EDUCATIONAL BRITANIC 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR: ȚIGAN RAMONA 

GPN. NR. 2. GHIGHISENI, JUD: BIHOR 
 
Pentru a oferi cel puţin o deschidere a orizonturilor de cunoaştere a specificităţilor europene, am sa 

prezint în cele ce urmează organizarea sistemului britanic pentru a putea face la o paralelă cu cel românesc 
De la varsta de 2 ani până la 4 ani, copiii sunt înscrişi la grădiniţe care se numesc Nursery sau 

Daycare.Aceste instituţii nu fac parte din sistemul de învăţămînt, nu sunt susţinute financiar de sistemul 
britanic şi sunt în mare parte private, aparţinând unor fundaţii sau Ministerului Sănătăţii.În Marea Britanie 
debutul şcolarităţii copiilor se instituie legal la vârsta de 5 ani în instituţii şcolare. 

Sistemul educaţional prevede două tipuri de şcoli: şcolile de stat, care sunt susţinute de govern şi în 
care învaţă aproximativ 93% dintre copii, şi şcolile particulare.  

I. Şcolile de stat se clasifică în: 
1.Şcoli comunitare: sunt susţinute de guvernul local, autorităţile locale sau ale oraşului.Asigură o 

pregatire generală a copiilor. 
2. Şcolile voluntare: sunt şcolile care aparţin bisericilor romano-catolică şi anglicană. Acestea 

angajează personalul şi suportă cheltuielile de construcţie şi întreţinere. Cu excepţia acestor tipuri de 
cheltuieli toate celelalte costuri sunt suportate de govern. Asigură o pregătire general a copiilor. 

3. Şcolile tehnologice: sunt şcolile existente doar in zonele urbane şi sunt specializate într-o singură 
disciplină (de exemplu, Muzică sau Competenţe IT). 

II. Şcolile particulare sunt de două tipuri: 
a) Şcolile Pregătitoare – acestea pregătesc intrarea în şcolile publice a băieţilor la vărsta de 13 ani, 

iar a fetelor la 11 ani. 
b) Şcolile Publice – în pofida denumirii, aceste şcoli sunt cele mai exclusiviste si mai scumpe din 

întreaga ţară (de exemplu Eton). 
Vârsta legală pentru începerea şcolii este de 5 ani, dar majoritatea copiilor sunt admişi şi intră în 

cadrul sistemului educaţional britanic la 4 ani. Vârsta minimă de absolvire este de 16 ani, însă majoritatea 
elevilor rămân în cadrul şcolii până la 17 sau 18 ani. 

Scolile de stat comportă o diferenţiere a ciclurilor curricular astfel: 
• Şcoli primare –pentru vârste cuprinse între 4 şi 11 ani. 
• Şcoli gimnaziale- pentru vârste cuprinse între 11 şi 18 ani. 
Deci toţi copiii care învaţă în Scolile de Stat urmează Curriculum Naţional de la vârsta de 4/5 ani 

până la 17/18 ani. 
Scolile de stat oferă tipul de educaţie global, dezvoltând o gamă variată de competenţe şi deprinderi.  
Totuşi, dintre acestea, un număr considerabil şi în continuă creştere sunt specializate într-o anumită 

arie curricular (de exemplu Limbi moderne). Acestea primesc fonduri suplimentare pentru a oferi cursuri 
de specializate. În mod similar, există 250 de şcoli specializate în pregătirea forţei de muncă. 

În Scoala primară (4-11 ani), Curriculum Naţional cuprinde: Engleza, Matematica, Ştiinţă, 
Tehnologie, Competenţe IT, Informatică, Geografie, Istorie, Artă, Muzică şi Educaţie Fizică. 

În Şcoala gimnazială (11-18 ani), pe langă aceste materii, se însuşeşte o limbă uzuală din spaţiul 
European, de obicei franceza, germane sau spaniola. Opţional, copiii pot studia Educaţia religioasă, însă 
doar cu acordul părinţilor. 

 

1620



Curriculum National este structurat pe patru stagii de competenţe- cheie: 
 Utilizarea corectă a limbajului. 
 Utilizarea competenţelor IT. 
 Sănătate şi securitate. 
 Incluziune socială. 
Pentru fiecare disciplină din cadrul stagiilor, programele de studio precizează ce obiective trebuie să 

atingă copilul în cadrul procesului educaţional.Programele sunt documente în care se precizează ţintele 
realizabile de către elevi în cadrul fiecărui stagiu de competenţe-cheie, dar oferă şi modul de pănere în 
practică a acestor obiective.Obiectivele sunt definite prin cunoştinţe, deprinderi, noţiuni pe care orice copil 
trebuie să le deţină la sfârşitul fiecărui stagiu. 

Scoala este cea care hotărăşte cum îşi planifică activităţile, acestea nu sunt impuse de către 
Curriculum Naţional, ci fiecare instituţie are propriul plan de activitate. 

Evaluările nu sunt concepute pentru a evalua piese individuale de muncă. Profesorii evaluează întrega 
activitate a elevului într-o serie de context de-a lungul unei perioade mai lungi de timp. Cadrele didactice 
sunt obligate să raporteze annual părinţilor progresele elevilor. 

La sfârşitul stagiilor 1, 2, 3, copiii sunt verificaţi de catre profesori prin teste scrise.La sfârşitul 
Stagiului 4, copiii susţin Testele Naţionale şi primesc Certificatul de absolvire a Scolii Gimnaziale. 

 
 
 
Bibliografie: 
 www.anpcdefp.ro 
 http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase 
 www.isbn.ro 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 
 

PROF. INV. PREȘCOLAR, URJAN MARIA 
G.P.N. VERNEȘTI, JUD. BUZAU 

 
Perioada 11.05.2020 – 15.05.2020 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine şi cum planifică/organizează o activitate?” 
PROIECT TEMATIC: „Vreau să fiu ca ei!” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Îmi aleg o meserie” 
GRUPA: mijlocie 
EDUCATOARE: Urjan Maria 

D
at

a 

Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitatea metodică Semnătura 
educatoarei 

Lu
ni

 1
1.

05
.2

02
0 

1. Hai să 
învățăm despre 
meserii! 
(domeniul 
Știință – 
Cunoașterea 
mediului) 

4.  

5.  
 
 
 
2. Moment de 
mișcare 
„Dansează 
Hopa, hopa” 

1. Vizualizează 
materialul video- 
(conținutul prezentat 
ajută la 
asimilarea/reactualiz
area, consolidarea 
materialului 
prezentat); 
2. Deghizează-te în 
ceea ce îndrăgești! 
(ca meserie: 
pompier, medic, 
bucătar, profesor 
etc...doar cu 
materiale/ obiecte pe 
care le ai la dispoziție 
în casă); 
3. Fotografiază-te cu 
uneltele unei meserii: 
bucătar, medic...etc) 
4.Rezolvă oral 
sarcina din fișa dată: 
arată perechile dintre 
unelte/instrumente și 
meserii 
 

Materiale on-line consultate și folosite: 
https://www.youtube.com/watch?v=JZ
ltHqD7LUE&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR1vdopG8nkUT8l3_LGzc8JFszf
pQ2cw_TxIqplXy3-CBY6mU-
Nj7Wc5qOY meserii îndrăgite 
-Surse on line consultate – YOUTUBE, 
Grupul Activități grădinițe, Grupul 
Educatoarele postează, Google search, 
Pagini facebook de materiale didactice 
-Proiectarea activităților pentru 
săptămâna 11.05 – 15.05 (redactarea 
planificării) 
-Întâlniri de lucru on-line cu alte cadre 
didactice 
-Configurarea adresei de mail pe 
platforma de suport 
profesor.digitalnation în vederea 
participării la cursul online 
2.https://www.youtube.com/watch?v=
K-qcXuT7TvE 
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https://www.youtube.com/watch?v=JZltHqD7LUE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vdopG8nkUT8l3_LGzc8JFszfpQ2cw_TxIqplXy3-CBY6mU-Nj7Wc5qOY
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https://www.youtube.com/watch?v=JZltHqD7LUE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vdopG8nkUT8l3_LGzc8JFszfpQ2cw_TxIqplXy3-CBY6mU-Nj7Wc5qOY
https://www.youtube.com/watch?v=JZltHqD7LUE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vdopG8nkUT8l3_LGzc8JFszfpQ2cw_TxIqplXy3-CBY6mU-Nj7Wc5qOY
https://www.youtube.com/watch?v=JZltHqD7LUE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vdopG8nkUT8l3_LGzc8JFszfpQ2cw_TxIqplXy3-CBY6mU-Nj7Wc5qOY
https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE
https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE


D
at

a 
Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 
 M

ar
ți 

12
.0

5.
20

20
 

1.„Bucătarul 
matematician” 
(domeniul 
Știință – 
Activitate 
matematică) 
 
 
 
 
2. Moment de 
mișcare ,,Uite-
așa!’’ 

1.Formează grupe de 
5 furculițe, 5 linguri, 
5 scobitori 
2.Arată care este 
cifra 5 mamei pe un 
obiect la îndemână 
(laptop, jucărie, vas 
gradat etc) 
3.Desenează 
imaginar cu degetul 
în aer cifra 5, sau pe 
nisip, in făină. 
 
 

-Surse on line consultate  
https://content.twinkl.co.uk/resource/c
4/08/t-n-2309-number-recognition-to-
10-peg-
activity_ver_2.pdf?__token__=exp=15
89210142~acl=%2Fresource%2Fc4%2
F08%2Ft-n-2309-number-recognition-
to-10-pe  
 YOUTUBE, Google search, Pagini: 
Activtăți grădinițe, Educatoarele 
postează, Educatoarea creativă.  
-Întâlniri de lucru on-line cu alte cadre 
didactice 
-Sortarea de filmulețe, cântece, povești, 
materiale did. 
-Participarea la curs online pe platforma 
de suport profesor.digitalnation. 
2.https://www.youtube.com/watch?v=x
e4GoQYtdv4 

 

 

D
at

a 

Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

M
ie

rc
ur

i 1
3.

05
.2

02
0 

1.„Ce miros au 
meseriile?”de 
Gianni Rodaru 
–poezie 
(Domeniul 
Limbă și 
Comunicare) 
 
 
 
2.Moment de 
mișcare 
,,Gimnastica de 
dimineață”  

1. - Sa asculte poezia 
si sa retina versurile. 
- Sa precizeze 
meseriile intalnite in 
poezie. 
 
 

Materiale on-line consultate și folosite: 
1. 
a)https://www.youtube.com/watch?v=
BW_jAfXEDHw 
b)https://www.youtube.com/watch?v=
EBLGLdL-4RQ  
-Surse on line consultate – YOUTUBE, 
Google search, Pagini facebook de 
materiale didactice 
-studiul individual pe platforma de 
suport profesor.digitalnation „Meet și 
digitalizarea materialelor”-lecția 1 
-schimb de bune practici cu colegele 
din comisia metodică și din alte unități 
de învățământ. 
 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=jU
NBugrF1iU 
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https://content.twinkl.co.uk/resource/c4/08/t-n-2309-number-recognition-to-10-peg-activity_ver_2.pdf?__token__=exp=1589210142%7Eacl=%2Fresource%2Fc4%2F08%2Ft-n-2309-number-recognition-to-10-pe
https://content.twinkl.co.uk/resource/c4/08/t-n-2309-number-recognition-to-10-peg-activity_ver_2.pdf?__token__=exp=1589210142%7Eacl=%2Fresource%2Fc4%2F08%2Ft-n-2309-number-recognition-to-10-pe
https://content.twinkl.co.uk/resource/c4/08/t-n-2309-number-recognition-to-10-peg-activity_ver_2.pdf?__token__=exp=1589210142%7Eacl=%2Fresource%2Fc4%2F08%2Ft-n-2309-number-recognition-to-10-pe
https://content.twinkl.co.uk/resource/c4/08/t-n-2309-number-recognition-to-10-peg-activity_ver_2.pdf?__token__=exp=1589210142%7Eacl=%2Fresource%2Fc4%2F08%2Ft-n-2309-number-recognition-to-10-pe
https://content.twinkl.co.uk/resource/c4/08/t-n-2309-number-recognition-to-10-peg-activity_ver_2.pdf?__token__=exp=1589210142%7Eacl=%2Fresource%2Fc4%2F08%2Ft-n-2309-number-recognition-to-10-pe
https://content.twinkl.co.uk/resource/c4/08/t-n-2309-number-recognition-to-10-peg-activity_ver_2.pdf?__token__=exp=1589210142%7Eacl=%2Fresource%2Fc4%2F08%2Ft-n-2309-number-recognition-to-10-pe
https://content.twinkl.co.uk/resource/c4/08/t-n-2309-number-recognition-to-10-peg-activity_ver_2.pdf?__token__=exp=1589210142%7Eacl=%2Fresource%2Fc4%2F08%2Ft-n-2309-number-recognition-to-10-pe
https://www.youtube.com/watch?v=xe4GoQYtdv4
https://www.youtube.com/watch?v=xe4GoQYtdv4
https://www.youtube.com/watch?v=BW_jAfXEDHw
https://www.youtube.com/watch?v=BW_jAfXEDHw
https://www.youtube.com/watch?v=EBLGLdL-4RQ
https://www.youtube.com/watch?v=EBLGLdL-4RQ
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU


 
 
 
 
 

D
at

a 

Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

Jo
i 1

4.
05

.2
02

0 

1. „Meseriile”-
cântec 
(Domeniul 
estetic și creativ-
educație 
muzicală) 
 
 
  
 
 
2.Moment de 
mișcare 
“Dansul 
statuilor” 

1.- Să vizioneze 
materialul video 
recomandat 
- Să întoneze linia 
melodică, în limita 
posibilităților. 
  
 

Materiale on-line consultate și folosite: 
https://www.youtube.com/watch?v=P
D24_wfEqVw&feature=youtu.be –
Cântec: Meseriile 
-Surse on line consultate – YOUTUBE, 
Google search, Pagini facebook de 
materiale didactice „Educatoarele 
postează”, „Activități grădinițe”. 
-Întâlniri de lucru on-line cu alte cadre 
didactice 
-Sortarea de filmulețe, cântece, povești, 
materiale did. 
-Curs online pe platforma de suport 
profesor.digitalnation „Meet și 
digitalizarea materialelor”-lecția 2 
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=pw
BgjJzIVIs 

 

 

D
at

a 

Denumirea 
activităţii Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 

educatoarei 

V
in

er
i 1

5.
05

.2
02

0 

1. Ce știm 
despre meserii 
!(Domeniul Om 
și Societate) –
discuții libere  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Moment de 
mișcare 
,,Autobuzul” 

1.Să poarte o discuție 
liberă cu membrii 
familiei despre 
meseriile întâlnite în 
materialele studiate 
în această săptămână. 
2. Să denumească 
uneltele folosite și 
produsele realizate în 
cadrul meseriilor 
cunoscute. 
 
 

Materiale on-line consultate și folosite: 
https://www.youtube.com/watch?v=q
K0PWtq6nYQ&feature=share&fbclid
=IwAR07zn2lPSyRgJPPMXuX2YGX
xLBgkF6ukFvUbmdbNH5Cjjx4RQM
LsBCBWR8-Ghicitori -despre meserii 
-Surse on line consultate – YOUTUBE, 
Google search, Pagini facebook de 
materiale didactice „Educatoarele 
postează”, „Activități grădinițe”. 
-Întâlniri de lucru on-line cu alte cadre 
didactice 
-Sortarea de filmulețe, cântece, povești, 
materiale did. 
-Curs online pe platforma de suport 
profesor.digitalnation 
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=_g
hS2180EBY „Autobuzul” 
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https://www.youtube.com/watch?v=PD24_wfEqVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PD24_wfEqVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qK0PWtq6nYQ&feature=share&fbclid=IwAR07zn2lPSyRgJPPMXuX2YGXxLBgkF6ukFvUbmdbNH5Cjjx4RQMLsBCBWR8-Ghicitori
https://www.youtube.com/watch?v=qK0PWtq6nYQ&feature=share&fbclid=IwAR07zn2lPSyRgJPPMXuX2YGXxLBgkF6ukFvUbmdbNH5Cjjx4RQMLsBCBWR8-Ghicitori
https://www.youtube.com/watch?v=qK0PWtq6nYQ&feature=share&fbclid=IwAR07zn2lPSyRgJPPMXuX2YGXxLBgkF6ukFvUbmdbNH5Cjjx4RQMLsBCBWR8-Ghicitori
https://www.youtube.com/watch?v=qK0PWtq6nYQ&feature=share&fbclid=IwAR07zn2lPSyRgJPPMXuX2YGXxLBgkF6ukFvUbmdbNH5Cjjx4RQMLsBCBWR8-Ghicitori
https://www.youtube.com/watch?v=qK0PWtq6nYQ&feature=share&fbclid=IwAR07zn2lPSyRgJPPMXuX2YGXxLBgkF6ukFvUbmdbNH5Cjjx4RQMLsBCBWR8-Ghicitori
https://www.youtube.com/watch?v=_ghS2180EBY
https://www.youtube.com/watch?v=_ghS2180EBY


 
 
 
 
CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII  
Consilierea părinților care cer sprijin în gestionarea anumitor probleme în relația cu copilul. 
Interacțiunile cu părinții (link-uri trimise, materiale)  
Cum să ajutăm copiii să gândească singuri? 
https://parintecuminte.ro/ghid-pas-cu-pas-despre-cum-sa-ne-ajutam-copiii-sa-gandeasca-singuri/  
(discuții telefonice, sau pe diferite platforme whatsapp, facebook) 
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ȘCOALA DE ACASĂ – PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE 

 

URS MARCELA ANDREA 

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA”, ORADEA 
 

Odată cu suspendarea cursurilor începând cu data de 11 martie 2020, ca urmare a declanșării 

pandemiei de Covid 19 a existat o continuă mișcare spre învățământul online. Chiar și pentru profesorii 

experimentați, această situație nouă și complet neprevăzută a generat provocări reale. Totuși, folosind 

cunoștințele corecte, manifestând deschidere spre nou și disponibilitate spre a folosi abordări complexe și 

resurse variate, toate obstacolele învățării online au putut fi depășite și au putut fi valorificate toate 

posibilitățile pe care aceasta le-a oferit. 

Datorită erei digitale în care trăim, soluția în această perioadă de pandemie a venit în mod natural de 

la noile tehnologii, care au putut fi rapid adaptate pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ. Toate 

facilitățile și oportunitățile oferite de paleta largă de instrumente online, printr-o folosire judicioasă și 

imaginativă, au putut susține asocierea preferabilă dintre învățarea sincronă și învățarea asincronă. 

Învățarea sincronă se referă la o activitate de învățare în care un grup de participanți este angajat în 

procesul de învățare, în același timp. Aplicații precum Zoom, Google Meet, Microsoft Teams sau Skype etc. 

au fost folosite în această perioadă, pentru a crea un mediu online comun, în care participanții au putut 

interacționa cu profesorul și cu ceilalți participanți. Printre beneficiile acestui tip de învățare enumerăm: 

interacțiunea reală dintre participanți, schimbul de cunoștințe și experiențe între aceștia, prezența unui 

feedback în timp real din partea profesorului și posibilitatea de programare a întâlnirii ”live”. 

Învățarea asincronă se referă la activitatea de învățare în care profesorul și ceilalți participanți nu sunt 

angajați în procesul de învățare, în același timp. Nu există interacțiune în timp real, între participanții la 

procesul de învățare. Aplicații precum Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo sau Școala XYZ etc., 

dar și o serie de instrumente online specializate pe anumite facilități oferite, precum Kahoot, Padlet, 

Mindmeister, Flipgrid, Quizlet etc. au putut fi folosite cu un real succes în această perioadă. Printre 

beneficiile acestui tip de învățare enumerăm: învățarea conform propriului program și într-un interval de 

timp flexibil, posibilitatea de aprofundare și învățare prin descoperire, încurajarea responsabilității, 

capacității de adaptare, a inițiativei și autonomiei. 

În mod clar, majoritatea profesorilor au fost puși în situația de a trece brusc la predarea la distanță, 

fără să aibă experiență și fără să fie pregătiți pentru acest lucru. Ei au trebuit să se adapteze din mers și să 

încerce să se pefecționeze rapid. Cu puțină determinare, dorință de explorare și deschidere spre nou șansele 

de reușită au fost la cote înalte. 
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Potrivit lui Flower Darby, decan asistent la departamentul de Pedagogii Inovative din cadrul 

Universității Arizona de Nord există 10 principii și practici care asigură o predare online eficientă. Iată 

aceste principii: 

1. Fii prezent la oră – acest lucru presupune o implicare reală pornind de la postarea de anunțuri cu 

privire la tematica orelor viitoare, până la răspunsuri oferite la întrebări puse online sau disponibilitatea de 

a fi contactat pentru lămuriri suplimentare; 

2. Fii tu însuți – capacitatea de a fi uman și de a infuza căldură chiar și în comunicările scrise este 

un lucru care poate conta foarte mult; 

3. Pune-te în locul elevilor – situația presupune conștientizarea sentimentului de izolare pe care îl 

pot dezvolta elevii și nevoia de a oferi sprijin; 

4.  Organizează conținutul în mod intuitiv – conținutul și activitățile trebuie să fie metodice, 

sistematice și relevante; 

5. Adaugă elemente vizuale – modul de prezentare al conținuturilor trebuie să fie atractiv și este 

bine să se facă apel la imagini, video-uri și diferite scheme de prezentare; 

6. Explică clar care îți sunt așteptările – indicația de muncă și cerințele trebuie să fie concise și 

clare. Punerea la dispoziție a unui model de urmat este binevenită; 

7. Oferă activități de învățare graduale – cerințele complexe trebuie eșalonate astfel încât elevii să 

facă progrese de etapă, să primească feedback și să poată să-și ajusteze abordarea; 

8. Oferă exemple – cât mai multe și cât mai variate, inclusiv exemple din munca unor alți elevi; 

9. Fă din ora ta, un loc plăcut și ademenitor – zâmbește, stabilește contact vizual, fii optimist, 

pozitiv, încurajează mereu și exprimă-ți convingerea sinceră că elevii vor reuși să învețe și să evolueze; 

10.  Înscrie-te într-o actvitate de îmbunătățire permanentă – propune-ți să te dezvolți 

permanent și să investești puțin timp și energie pentru a evolua și a te desăvârși în activitatea de predare 

online. 

Cu toții am trecut prin momente de cumpănă și poate nu ne simțim încă pe deplin stăpâni pe tainele 

învățământului online. Totuși, predarea la distanță poate fi la fel de plină de satisfacții, ca și predarea clasică, 

chiar dacă în alte feluri. Predarea de bună calitate rămâne predare de bună calitate. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

• https://www.chronicle.com/interactives/advice-online-teaching - accesat 26.06.2020) 
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ȘCOALA DE ACASĂ – ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE  

 
PROPUS: URSU DANIELA 

GRADINIȚA CU P.P. ”ALBINUȚA”, FAGARAȘ 
 
Odată cu apariția și răspândirea unui virus letal la nivel mondial, denumit SARS COV2, corona 

virusul ucigător, care a îngrozit întreaga lume, s-a așternut o panică generală și a creat o situație fără 
precedent.  

În România, acest virus a apărut în luna martie 2020, creând o panică totală în rândul oamenilor, 
datorită informațiilor transmise de mass-media la nivel mondial, și a numărului alarmant de oameni care au 
decedat din cauza acestui virus. În data de 11 martie s-au închis toate instituțiile școlare din România, 
inclusiv grădinițele, măsuri luate pentru a preveni răspândirea în masă a acestui virus.  

După o săptămână de stare de alertă, Guvernul României a anunțat starea de urgență, prin care ne 
”interzicea” să mai ieșim din casă, iar dacă o făceam, ieșeam numai pentru cumpărături de strictă necesitate 
sau în caz de probleme de sănătate.  

Colega mea de grupă și cu mine ne-am gândit să facem un grup pe Messenger și WhatsApp, pentru 
a păstra legătura cu părinții de la grupa mică, și pentru a le transmite diferite link-uri și imagini educative, 
care să-i ajute pe cei mici să lucreze de acasă.  

Sunt convinsă că este mult mai complicat să facem Școala de acasă cu preșcolarii, dar totuși, familia 
este cea care transmite copilului, prin cod genetic, specificitatea ce ține de genotip, și în același timp aceasta 
exercită primele influențe educative și cele mai constante în timp îndelungat. Pedagogia preșcolară se 
impune în mediul familial de la naștere până la începutul școlarității mici, și de aceea se dorește o abordare 
către sublinierea necesității conlucrării dintre familie și instituțiile școlare în scopul creșterii eficienței 
actului educațional.  

Tocmai de aceea am sperat la ajutorul părinților pentru a-i îndruma pe cei mici în activitățile educative 
realizate de cadrele didactice. La începutul pandemiei, părinții au fost mai deschiși și au păstrat o legătură 
strânsă cu noi, colaborau și lucrau cu proprii copii, pentru a face tot felul de activități împreună cu ei. Ne 
trimiteau poze cu fișele lor de lucru, videoclipuri cu diferite jocuri de mișcare și poezii sugerate de 
educatoare. Noi, educatoarele de la grupă, le apreciam și lăudam fiecare lucrare în parte, iar ceilalți părinți 
ofereau feedback la rândul lor, la lucrările altor copii.  

Eu și colega mea le trimiteam pe grupul de Messenger și WhatsApp planificarea pe o săptămână cu 
temele zilnice și modele cu fișe de lucru, care să-i ajute în activitățile educative cu proprii copii, iar ei ne 
trimiteau poze și filmulețe cu activitățile realizate împreună. 

În prima etapă a pandemiei, și până la sfârșitul lunii aprilie, părinții trimiteau zilnic poze și 
videoclipuri cu activitățile copiilor, fiind mereu motivați și încurajați de către educatoarele grupei, însă, au 
început să se rărească activitățile lor, din ce în ce mai mult, pe măsură ce se prelungea starea de urgență. 
Unii părinți, chiar ne transmiteau multe mulțumiri pentru răbdarea de care am dat dovadă la grupă cu copiii 
lor, deoarece ei se simțeau neputincioși uneori și nu mai reușeau să țină pasul cu neastâmpărarea și agitația 
acestora. Eu cred că a contribuit foarte mult și mass-media cu tot felul de informații menite să creeze panică 
în rândul oamenilor iar prelungirea stării de urgență i-au demoralizat și i-au făcut să-și piardă încrederea în 
ei înșiși. 

Televiziunea este cea care ne poate transmite informațiile vitale pentru viața noastră și ne poate 
influența enorm, contribuind în luarea deciziilor noastre, creând o dependență de acest mediu de 
comunicare, de valorile pe care aceasta le împărtășește și de criteriile în baza cărora unele informații sunt 

 

1628



transmise și altele nu. În general, omul are nevoie de stabilitate și o mare dorință de siguranță, care este 
oarecum satisfăcută de televiziune.  

Paradoxal, cu cât cantitatea de informații crește, cu atât posibilitățile de manipulare cresc, printr-o 
cascadă de informații contradictorii despre același subiect, pentru a împiedica lumea să-și formeze un punct 
de vedere clar. La fel și părinții de la grupa noastră, și nu numai, au fost descurajați de informațiile primite 
de la mass-media și nu au mai colaborat prea mult cu instituția noastră școlară.  

În ultima etapă a stării de urgență, apăreau tot mai puține lucrări de-ale copiilor; din cei 15 copii, care 
lucrau des, de obicei, au rămas 3-4 în ultimele 2 săptămâni de școală. În toată perioada pandemiei, am avut 
părinți care nu au postat nici un material educativ cu lucrările copiilor, fiind interesați doar de reînscrierea 
copiilor la grădiniță sau de restanțele avute la plata hranei pe copil. 

 La sfârșitul anului școlar le-am predat copiilor diplome de participare la Școala on-line, pe care le-
am primit de la concursul ”Educație fără frontiere! Școala altfel! Școala de acasă! ” și niște mici surprize. 
Copiii au fost foarte încântați să ne revedem, chiar și de la distanță, însă, noi, educatoarele, am fost 
dezamăgite de inactivitatea pe grup, de care au dat dovadă unii părinți. 

Din punctul meu de vedere, școala online nu este o variantă bună de a forma deprinderi și abilități la 
copiii preșcolari, datorită faptului că nu putem avea o legătură directă cu ei, fiind nevoiți să apelăm la 
intermediari, care sunt părinții.  

 Material realizat de Ursu Daniela, educatoare la Grădinița cu Program Prelungit ”Albinuța”, Făgăraș. 
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ȘCOALA ONLINE- AVANTAJ SAU DEZAVANTAJ? 

 
PROF. URSU PETRONELA-NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOBÂRCENI, JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 

învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază de 
videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuită. M-au ajutat să privesc subiectele predate 
la școală dintr-o altă perspectivă. Pe de altă parte, există și păreri în favoarea unui astfel de sistem modern 
cu predare de la distanță. Cert este că, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, învățământul 
online pare singura posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în 
digitalizarea educației. În învățământul privat lucrurile stau ceva mai bine, căci acolo există resurse 
financiare mobilizate mai bine. Însă în învățământul public există numeroase probleme cu care se confruntă 
elevii, părinții și profesorii. Cu bune și cu rele, acesta este sistemul de care momentan depinde educația 
copiilor din România în perioada imediat următoare. 

 Avantaje ale sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie): nu se mai consumă timp și bani 
pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant (mai ales în cazul unor copii 
din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai 
face naveta nici măcar în interiorul localităților. Se evită condițiile de secol XIX din unele școli (wc afară, 
săli de clasă neîncălzite), se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee, copiii se obișnuiesc 
mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv (anterior, copiii de vârste mai 
mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin cu programele, 
browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop). Se pune mai puțin accent pe teorie și 
mai mult pe practică, dacă se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de 
exemplu în programe care permit chiar evaluarea instant. Copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la 
resursele educaționale după un program mai flexibil, se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi 
– o problemă în unele școli urbane în special. Teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători 
și profesori mai buni, care altfel nu erau dispuși să facă naveta. De asemenea, au acces în general la resurse 
mai complexe în mediul online, părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de 
predare și la teme, pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului (acest lucru ar fi și mai puternic 
dacă s-ar utiliza sisteme de catalog online), copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă 
de un adult (însă dacă acest lucru nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt 
conexiunea”). Copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-am uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au 
toate caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei și se pot utiliza simplu variantele de manuale 
digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, 
fiind utilizate de mai multe generații de copii). 

 Dezavantaje evidente ale învățământului online în România: lipsa accesului la tehnologie pune mari 
probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării 
rețelelor). Este în plan ca Ministerul Educației să cumpere tablete pentru circa 250.000 de copii din medii 
sociale defavorizate, iar mediul privat (inclusiv ONG) ar putea acționa de asemenea în acest sens, acolo 
unde este nevoie. Dispozitivele de acest gen sunt însă destul de sensibile mai ales la utilizarea de către copii, 
iar service-ul / înlocuirea va fi o problemă care va afecta procesul cursiv de educație în mediile defavorizate 
(să nu uităm că există și gospodării fără curent electric în mediul rural). Lipsa posibilității notării adecvate, 
lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate resursele, online și offline, pentru copiat, nu 
ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea descoperite și unde se căutau dispozitive mai elaborate 
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gen căști de copiat și alte asemenea. Mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de 
tip Zoom, iar „școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de 
fiecare, lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 
copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace. Lipsa concentrării la lecții online, în 
condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau 
/ și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc. Se pune mai multă presiune pe elev, care trebuie să 
depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat 
adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru mulți elevi este extrem de dificil. Se pune presiune 
pe părinți, în special în cazul claselor 1-8, deoarece trebuie să-și ajute copiii și la partea de tehnologie (dacă 
se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar majoritatea nu!). 

 Cu avantaje și dezavantaje, școala online a devenit o realitate în viața noastră, pe unii ne-a luat prin 
surprindere, dar important este faptul că fiecare dintre noi ne-am adaptat ”din mers” noilor cerințe și am 
reușit să încheiem cu bine un nou an școlar. Temerile nu își au loc în procesul educațional și, chiar dacă ne-
am speriat un pic la început, am încercat să nu transmitem elevilor temerile noastre.  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – COMPLETAREA EDUCAȚIEI TRADIȚIONALE 

 
PROF. PROPUNATOR VANCEA ALINA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, FETEȘTI 
 
În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre învățarea on-line și cum o afectează pe cea clasică astfel 

încât, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Chiar dacă aceste stiluri 
educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte, considerăm un mix al acestora ca fiind abordarea ideală 
pentru dezvoltarea optimă a copiilor noștri. 

O dată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul clasic 
de a învăţa suferă transformări rapide şi profunde. Tot mai multe voci exprimă faptul că ne îndreptăm spre 
o revoluţie în educaţie; rolul actual al profesorului (învăţătorului), acela de intermediar al cunoaşterii, îşi 
pierde din pregnanţă. 

Învăţatul este orientat către persoană, permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi 
instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de abilitate. 

Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învăţare. Web-
ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în baze de date, 
muzee, biblioteci online, etc. Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi interacţionează cu 
cercetători din teren, care pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor căutări. 
Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot schimba resurse prin e-mail, chat şi video-conferinţe. 
Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de artă, locuri 
pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Web-ul constituie totodată locul în care elevii 
îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească şi să le răspundă. 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către o 
instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se 
pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire 
de modalitatea clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului de curs). Educaţia cu 
ajutorul calculatorului se numeşte CBT (Computer Based Training). 

Câteva dintre cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt: Programe de procesare de text şi calcul 
tabelar; Programe de prezentare sau desen; Aplicaţii de pregătire pe computer; Baze de date; Organizarea 
orarului; Aplicaţii de E-mail, Navigare pe web etc. 

Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în care 
elevul este un simplu ,,receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care procesul de 
predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi surse de cunoaştere. 

Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări şi analizele OECD la nivel global au arătat că 
utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la 
îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Cu toate acestea, mulţi dascăli, fie că preferă metodele clasice de 
predare, fie dintr-o reticenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea 
elevului cu ajutorul calculatorului, Internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 

 Cele mai populare tipuri de instrumente Web utilizate in educație: 
-Wiki-uri- un wiki este o colecţie de pagini Web, proiecție ce permite oricui accesul liber, pentru a 

adăuga sau schimba conţinutul, utilizând un limbaj de marcare simplificat. Wiki-urile sunt adesea utilizate 
pentru a crea site-uri colaborative, crescând puterea site-urilor comunităţilor. 

Exemplu: Wikipedia- o enciclopedie deschisă, operată de fundaţia nonprofit Wikipedia. Numele său 
este o combinaţie a cuvintelor wiki (tehnologie pentru crearea siturilor colaborative) şi enciclopedia. 

–Bloguri şi microbloguri- un blog (sau web log) este un site Web, menţinut în mod obişnuit de către 
un singur individ, companii sau alte instituţii (ex: cele educaţionale), conţinând intrări şi comentarii. 
Intrările sunt descrieri ale unor evenimente, incluzând text şi alte materiale, aşa cum sunt imaginile şi 
secvenţele video. 

–Reţele sociale (social networks). Un serviciu de tip social network este un software pentru 
construirea online a unor reţele sociale pentru comunităţi care au activităţi comune pe Web sau sunt 
interesaţi în exploatarea intereselor şi activităţile altora. 
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Exemplu: Facebook- este un site de tip social network, lansat în februarie 2004. Accesul este gratuit, 
permiţând utilizatorilor crearea unor reţele sociale, ca de exemplu cea a unei şcoli. 

–Fluxuri de ştiri (în format RSS sau Atom). Un canal de ştiri sau feed furnizează utilizatorilor 
conţinut Web actualizat. Distribuirea conţinutului Web nou prin intermediul unui canal de ştiri (RSS sau 
Atom) permite utilizatorilor să se aboneze la acesta prin intermediul agregatoarelor de feed-uri. 

–Servicii pentru partajarea conţinutului grafic (photo sharing). Un serviciu pentru găzduirea 
imaginilor, numit de asemenea, serviciu de partajare de imagini, permite utilizatorilor să încarce imagini 
pe un site Web. 

Exemplu: Flickr- este un serviciu Web de imagini, reprezentând şi o platformă de comunicaţie on-
line. 

–Servicii pentru partajarea conţinutului audio/video (video sharing). Un serviciu Web de 
găzduire video, cunoscut şi ca serviciu de partajare video, permite indivizilor să încarce videoclipuri pe un 
site Web. Serviciul va stoca videoclipul pe serverul său şi îl va afişa într-un format care să permită şi altor 
vizitatori să îl vizioneze. 

Exemplu: YouTube- este un site de video sharing unde utilizatorii pot încărca, vizualiza şi partaja 
clipuri video. YouTube a fost creat în februarie, 2005, de către trei foşti angajaţi PayPal. 

 –Servicii pentru partajarea prezentărilor (slide sharing). Un astfel de site implementează cele 
mai comune şabloane de Web 2.0 design şi interacţiune. Ca şi alte servicii de tip social sharing, utilizatorii 
pot adauga conţinut, marcaje şi comentarii. 

Exemplu: Slideshare- oferă posibilitatea încărcării, marcării şi partajării unor tipuri de documente 
(documente Word, PDF-uri, prezentări). 

 Utilizarea siteurilor wiki în educaţie 
 Ajuta la coordonarea conferinţelor şi colocviilor – multe şcoli, universităţi sau departamente 

organizează conferinţe şi colocvii, permiţând celor care, în cadrul acestor întâlniri, oferă prezentări, să 
adauge şi să editeze conţinutul, un wiki poate servi ca resursă înainte de eveniment, pe durata şi după 
încheierea acestuia. De asemenea, wiki-ul poate fi utilizat de administratorul conferinţei pentru organizarea 
şi popularizarea acesteia; 

–sindicarea/agregarea resurselor Web – ca parte a software-ului social, wiki-urile permit 
utilizatorilor să extragă resurse din alte resurse Web existente sau să ofere conţinut propriu altor situri. 
Exemple de tipuri de resurse care pot fi incluse în wiki sunt cele furnizate de bloguri, alte wiki-uri, precum 
şi feed-uri personale sau colaborative furnizate de unele instrumente sociale (ex: Flickr); 

–managementul proiectelor între termene – în unele clase de studenţi, aşa cum sunt cele din 
domeniul informaticii şi arhitecturii, unele proiecte traversează mai multe termene, chiar şi mai mulţi ani. 
Wiki-urile pot fi utiliza pentru managementul în timp al acestor proiecte, chiar şi în situaţia în care studenţii 
(sau chiar educatorii) se schimbă; 

–crearea unui jurnal propriu – educatorii pot cere fiecărui student să ţină (folosind un wiki) câte 
un jurnal în care vor demonstra (prin intermediul însemnărilor) dacă au înţeles sau nu conceptele predate 
la clasă, sau în care vor include rezolvarea temei pentru acasă. Jurnalul va fi utilizat în propriul beneficiu 
al studentului, de alţi studenţi sau va fi consultat de către educator; 

–realizarea prezentărilor – atât educatorii cât şi studenţii pot folosi wiki-urile în locul software-ului 
tradiţional utilizat pentru prezentări (ex: Keynote, Powerpoint);crearea şi menţinerea unui sistem 
FAQ(Frequently Asked Questions) pentru o clasă de studenţi; 

–gestionarea documentelor unei clase; 
–crearea unui spaţiu de dezbateri şi discuţii pentru membri. 

 

1633



 
ÎNVATAMANTUL LA DISTANTA PE TERMEN LUNG  

– PROVOCARI SI SOLUTII 
 

PROF. LOREDANA VANCIA,  
COLEGIUL NATIONAL “ANDREI MURESANU” DEJ 

 
Situaţia de criză generată de pandemia de COVID-19 a impus măsuri fără precedent la nivel mondial 

şi a mutat sala de clasă în mediul on-line. Forţaţi de împrejurări, am încercat cu toţii să ne adaptăm noilor 
exigenţe, în lipsa unor măsuri sau directive clare din partea unui Minister al Educaţiei care a părut că nu 
ştie pe ce lume trăieşte. Evident, au fost soluţii de criză, un învăţământ la distanţă în lipsa unor reglementări, 
a unei proiectări riguroase şi a unor instrumente puse la dispoziţie în mod obligatoriu de MEN nu poate fi 
decât o glumă proastă.  

În ceea ce urmează îmi propun să dezvolt câteva din provocările, dificultăţile si obstacolele de care 
m-am lovit de-a lungul celor două luni cât am predat on-line. Unora le-am făcut faţă parţial, altora cu 
siguranţă nu. Tocmai de aceea, în perspectiva (care de altfel se şi profilează) generalizării sau extinderii 
proporţiei de cursuri la distanţă în perioada ce urmează, este imperios necesar să reflectăm asupra 
dificultăţilor întâmpinate şi, mai ales, să încercăm să găsim soluţii. 

Patru provocări mi s-au părut esenţial a fi abordate în proiectarea şi derularea cursurilor la distanţă : 
1. Provocarea autonomiei elevilor. A urma un curs parțial sau integral de la distanță necesită multă 

autonomie din partea elevilor. Prin urmare, este important să se identifice în mod clar profilurile cursanților 
la nivel cognitiv și socio-emoțional, pentru a le anticipa posibilele dificultăți și a le pune la dispoziție resurse 
menite să îi facă mai independenți și perseverenți. 

2. Provocarea unei pedagogii explicite. Pentru ca elevul să poată parcurge materia oarecum în 
autonomie, scenariul educațional trebuie să fie explicit. O atenție deosebită trebuie acordată formulării 
obiectivelor de învățare, precum și demersului de învățare propus, lăsând în același timp oportunitatea 
elevului de a alege și de a contextualiza propriul său demers de învățare, în funcție de interese, nevoi și 
obiective. 

3. Provocarea proiectării în colaborare. Proiectarea unui astfel de curs necesită mobilizarea unei 
diversități de competențe. Chiar dacă el rămâne singurul responsabil pentru cursul său, profesorul ar trebui 
să poată beneficia şi de expertiza altor actori (tutori, profesioniști în educație, programatori, designeri de 
grafică computerizată, specialiști multimedia etc.). 

4. Provocarea formatului media pe care îl poate lua cursul. Opțiunile disponibile astăzi în ceea ce 
privește formatul media în care vor fi realizate cursurile și activitățile care pot fi desfășurate de la distanță 
sunt numeroase. Prin urmare, este necesar să se facă o alegere în cunoștință de cauză în ceea ce privește 
acest aspect, alegere motivată mai ales de criterii de performanţă pedagogică şi de accesibilitate. 

Învăţământ la distanţă/ învăţământ on-line  
Pentru Deschênes și colaboratorii (1996, în Deschênes și Maltais, 2006, p. 16), educația la distanță 

este o „practică educațională favorizând un proces de învățare care aduce cunoștințele mai aproape de 
cursant”. Într-un curs la distanță, căutăm astfel să reducem distanța spațială și / sau temporală care separă 
conţinuturile de elev, dar, potrivit acestor autori, această distanță poate fi, de asemenea, de natură 
tehnologică, psihosocială și socio-economică. 

Un curs la distanță nu este neapărat un curs online, adică un webcast. Educația la distanță a existat cu 
mult înainte de Internet ... Dar educația la distanță se poate sprijini din ce în ce mai mult pe potențialul 
oferit de tehnologia rețelei până în punctul în care, pentru mulți, cele două concepte se îmbină. De fapt, 
modelele de învățare la distanță evoluează astăzi într-un ritm rapid. Acestea pot fi oferite în totalitate la 
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distanță sau parțial la distanță (sunt numite apoi cursuri hibride sau mixte). Cursurile oferite de la distanță 
în modul asincron permit elevilor urmeze demersurile de învățare propuse la orele care li se potrivesc, fie 
să consulte resursele de învățare disponibile, fie să interacționeze cu profesorul sau alti studenti. În ceea ce 
privește modalitatea sincronă, se referă la cursuri oferite la distanță, dar la ore specifice, folosind 
videoconferința sau conferința web. Cele două metode pot fi, de asemenea, combinate în același curs. 

Paşi esenţiali în proiectarea cursurilor la distanţă 
Pentru proiectarea cursurilor de învățare la distanță, profesorii se pot baza pe diverse modele, teorii, 

metode și principii ale proiectării instrucționale. Principalele aspecte de luat în considerare sunt, în opinia 
mea, următoarele : 

- Încurajarea implicării active a elevului în curs: 
• propunerea unor activități de învățare variate, antrenante, apropiate de situații autentice: rezolvarea 

de probleme, realizarea de proiecte, studii de caz, reflecție critică, joc de rol, autoevaluarea cunoștințelor 
anterioare, construirea de hărți conceptuale, diverse exerciții de complexitate progresivă, vizionare de 
clipuri video, ascultare de înregistrări audio etc. Pe scurt, trebuie mers dincolo de cursul de tip „carte pe 
ecran” însoțit de teste conţinând întrebări cu alegere multiplă. 

•  Propunerea unor activități care promovează interacțiunea dintre elevi și colaborarea: elaborarea 
în grup a unui wiki sau a unei hărți de cunoștințe; discuții într-un forum despre experiențe, proiectări, resurse 
etc; prezentarea unor rezultate ale activităţilor în conferințe web și critici constructive împărtășite în spațiile 
de discuție; utilizarea unui instrument de vot electronic în timpul prezentărilor în cadrul conferinței web 
etc.  

• Invitarea elevilor să contribuie la curs (raportare experiențe, informații, resurse etc.) în spații de 
discuții și arhivare partajate. 

• Sugerarea unor resurse și activități suplimentare (activități de recuperare şi de perfecţionare, 
webografie etc.); 

- Suportul acordat elevului în mod sincron și / sau asincron: 
• Suportul de grup poate fi acordat sincron (chat, conferință web, etc.) sau asincron (forum de 

discuții, întrebări frecvente etc.). 
• Oferirea de support individual: e-mail, conferință web etc. 
• Feed-back rapid cu privire la munca şi la contribuțiile elevilor, sugerarea de modalități de 

îmbunătățire  
- Alegerea unui format media sobru și coerent: 
• Utilizarea unor reprezentări diversificate pentru a prezenta conținut (texte, ilustrații, narațiuni, 

diagrame, grafică, hărți, desene, animații, videoclipuri etc.). 
• Evitarea reprezentările grafice și sonore care nu sunt relevante pentru subiect. 
• Folosirea de indicii vizuale pentru a evidenția anumite elemente importante. 
• Evitarea redundanței între audio și text (dacă este posibil, elementul audio ar trebui să explice o 

ilustrație, un grafic etc.). 
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ŞTIINTELE SOCIO-UMANE -FUNDATIA PERSONALITATII ELEVULUI 

 
VASADI ADRIANA MARIOARA 

 
 În antichitate filosofia era considerată regina ştiinţelor. Astăzi” a filosofa” este o pierdere de vreme 

sau este confundată această activitate de” iubire de înţelepciune” cu distribuirea pe reţelele de socializare a 
unor citate. 

 În perioada situaţiei de criză, învăţământul românesc a fost nevoit să se reinventeze, dar nu despre 
problemele tehnice doresc să-mi exprim părerea, ci despre rostul educaţiei psihicului unui elev. Căci în 
această perioadă am putut constata, atât noi ca profesori, cât şi elevii, părinţii, dar şi întreaga societate, ce 
fragilă este fiinţa umană şi cât de importante sunt rezervele intelectuale şi psihice pe care le construim în 
mintea unui tânăr aflat în devenire. 

 Fără a minimaliza importanţa celorlalte discipline este necesar să se repoziţioneze disciplinele socio-
umane în piramida nevoilor intelectuale.  

 Până „ieri”, iar acest ieri reprezintă perioada dinainte de pandemie, aceste discipline erau 
marginalizate şi considerate, de majoritatea elevilor, a părinţilor lor, dar chiar şi a profesorilor de alte 
specializări, “neimportante” sau “materii de umplutură”. 

 “Azi” este o zi teoretic, dar este, de fapt, singura realitate, certitudine, pe care o trăim, iar de câteva 
luni pare să fie un etern azi, fără să ştim cu siguranţă când şi cum va fi “mâine”. 

 În acest mâine trebuie să poziţionăm, ca ingrediente vitale, în construcţia verticală a personalităţii 
unui elev, logica, psihologia, economia, filosofia, sociologia, etica, etc. 

 Sunt discipline care îl învaţă pe un elev să gândească logic, să gândească critic, să se autoanalizeze 
şi să analizeze realitatea, să îşi gestioneze resursele materiale, să se gândească la el însuşi ca individ social 
şi moral, dar raportat la ceilalţi mereu. 

 Necesitatea înţelegerii importanţei acestei “fundaţii” pentru a fi mai puternic, mai independent, mai 
liber să aleagă ce este mai bine pentru sine, dar şi pentru societate, să înţeleagă principiile pe care este 
construită o societate şi regulile care pot salva vieţi. 

 Această perioadă a creat panică, stres, depresie, sărăcie. Cum au trăit aceşti copii aceste stări? 
 Cât de important este să înveţe să gândească logic într-o situaţie de criză, să încerce să se echilibreze, 

să îşi gestioneze emoţiile, dar să nu le ascundă, să mediteze, să filosofeze, chiar dacă simplist, dar să prindă 
drag de analiza ideilor, să îşi dorească să depăşească mental orice barieră. 

 Ne amintim de filosoficul basm al copilăriei noastre româneşti „Sarea în bucate”. Cred că în 
vremurile de acum îl putem înţelege mai bine ca oricând. Pentru fiecare om “ sarea ” din propria viaţă poate 
să fie simbolizată de ceva sau de cineva. Pentru unii este mama, pentru alţii copilul, cariera, călătoriile, 
libertatea, etc. 

 Eu, ca profesor de ştiinţe socio-umane, consider că “sarea” care dă gust” bucatelor “, înţelegând prin 
bucate chiar viaţa, este simbolizată, în construcţia armonioasă a unui elev, prin cantităţi calitative de 
discipline socio-umane: a gândi, a înţelege, a relaţiona, a avea, a da, a fi bun, a fi om. 
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SPORTUL ONLINE 

 
VASADI ALIN CIPRIAN 

 
 Sportul exprimă vitalitatea omului. Mişcarea în sine este barometrul acestei vitalităţi. Condiţia 

esenţială a dezvoltării fizice armonioase a unui copil este determinată de cantitatea de sport făcută de acesta, 
dar şi de calitatea executării. 

 Orele de educaţie fizică sunt preferate de foarte mulţi elevi ceea ce reprezintă o dublă satisfacţie 
pentru un profesor. Să vezi elevi fericiţi, implicaţi şi sănătoşi este un motiv suficient pentru a încerca să îi 
atragi şi mai mult, pentru a le dezvolta dragostea pentru sport din perspectiva mişcării în sine, a sănătăţii, 
dar şi din perspectiva socială, de integrare şi relaţionare umană şi chiar din perspectiva emoţională, căci 
sportul este un bun catalizator, un bun consumator de energie negativă, transformator în energie pură. 

 Sportul online a fost o adevărată provocare, dar dacă dăm cărţile pe faţă, am putea spune că cea mai 
iubită oră a avut cel mai mult de suferit. A fost o adevărată dramă pentru toată societatea această stagnare, 
această anchilozare în masă. Două categorii de vârstă au avut însă cel mai mult de suferit: bătrânii şi copiii. 
Primii, din cauza vârstei şi a problemelor de sănătate, a reducerii masei musculare şi osoase, iar copiii din 
cauza etapei lor de dezvoltare când oasele sunt în creştere. 

 Lipsa sportului creează probleme atât la nivel fizic, dar şi la nivel psihic. Starile de stres, de frustrare, 
de agitaţie au fost inhibate ceea ce a determinat interiorizarea emoţiilor şi declanşarea problemelor de 
comportament, de somn, de gândire. 

 Orele de sport online au fost necesare deoarece au constituit un stimulant, o energizare mentală a 
elevilor, dar în acelaşi timp au dat speranţa de libertate, aspect atât de simbolizat de mişcare, de sport. 

 Însă modul în care s-au desfăşurat aceste ore de educaţie fizică a fost unul trist, deoarece a lipsit 
exact ceea ce dă frumuseţe acestor ore:spectacolul, susţinerea colegilor, competiţia, adrenalina, scopul de 
a te autodepăşi. 

 Chiar dacă am suplinit prezenţa fizică cu video, chiar dacă exerciţiile solicitate erau exemplificate, 
feedbackul primit a fost dureros: să vezi un copil realizând nişte exerciţii sportive singur pe covoraşul din 
cameră, fără aplauze, fără încurajări. 

 Evident că posibilitatea executării orei în sine a fost discriminată de situaţia materială a fiecărui copil, 
de mediul de provenienţă. Unii locuiesc în spaţii mici, mai au fraţi, prezenţa părinţilor pe unii chiar îi inhiba, 
pentru alţii au fost un real ajutor. Unii aveau curte şi posibilitatea de mişcare mai aproape de condiţiile de 
la şcoală, iar alţii locuiau la bloc, iar mişcarea era doar în interior. 

 Nu consider că se poate simula că faci sport. Sport faci sau nu faci. Elevul nu are capacitatea unui 
adult de a-şi antrena mintea, de a suplini mental mişcarea. Elevul este în perioada de creştere, iar mişcarea 
reală, contactul cu natura, contactul cu ceilalţi reprezintă vitalitate. 

 Aş defini sportul online ca pe o susţinere energetică, un antrenament psihic în care rolul profesorului 
este esenţial, ca model, ca elan verbal, însă niciodată nu va fi benefică pe termen lung această formă de 
educaţie. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN 

 
PROFESOR VASILE AURELIANA 

COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU”, PITEȘTI 
 
Fluxul informaţional care invadează societatea actuală, mutaţiile tehnico-ştiinţifice fără precedent pe 

care le trăieşte, astăzi, omenirea impun educaţiei să se modifice din toate componentele ei– ca sistem, 
structuri şi conţinut în sfera didacticii şi a tehnologiei educaţionale. În prezent, scopul şi natura educaţiei 
cer o revizuire a poziţiei faţă de formaţia intelectuală, având ca punct de plecare faptul că viaţa societăţii 
moderne solicită, mai mult ca oricând, raţiunea, capacitatea de înţelegere umană.  

Sensul actual al transmiterii de cunoştinţe către tânăra generaţie vizează capacitatea de a gândi 
creator, deprinderea de a cerceta şi de a descoperi adevăruri noi. În faţa acestor cerinţe de mare 
complexitate, toate sistemele şi subsistemele de învăţământ sunt confruntate cu două grupe de probleme. 
Prima grupă se referă la ceea ce se transmite tinerilor, la domeniile, capitolele şi temele fundamentale din 
sfera cunoştinţelor umane, tehnice şi artistice, capabile să transfere experienţa de valori şi sensibilitate a 
generaţiilor anterioare, în aşa fel încât din ea să izvorască nu numai capacitatea de a răspunde solicitărilor 
intense, ci şi forţa de creaţie menită să ducă mai departe izbânzile gândirii şi simţirii umane. O a doua grupă 
de probleme se referă la modul de transmitere a sistemului de cunoştinţe, a modalităţilor de stimulare şi 
dezvoltare a deprinderilor de cercetare şi pasiunea pentru cercetarea ştiinţifică. Răspunsul concret la aceste 
dificile probleme comportă implicaţii din toată sfera învăţământului, începând cu planificarea şi organizarea 
educaţiei şi terminând cu sistemul examenelor şi repartizării în producţie. 

Una din zonele cele mai controversate ale activităţii de învăţământ, strâns legată totuşi de stabilirea 
unui nivel de eficienţă a activităţii de formare intelectuală, de pregătire a tinerei generaţii pentru o treaptă 
mai înaltă de învăţământ, pentru viaţa profesională, o reprezintă verificarea cunoştinţelor prin examene şi 
concursuri. S-au alcătuit legende despre insuccesele surprinzătoare şi dureroase ale unor elevi socotiţi în 
liceu foarte buni, despre reuşita „miraculoasă” a altora consideraţi mediocri, despre neconcordanţa între 
solicitările liceului şi cele ale învăţământului superior. Concursul de admitere poate furniza cel mult 
informaţii asupra nivelului cunoştinţelor, informaţii aproximative asupra capacităţii celor reuşiţi de a face 
faţă activităţii lor viitoare. Ample discuţii critice vizează şi modalităţile folosite în cadrul examenelor: sunt 
preferabile răspunsurile care solicită fie redactarea, fie expunerea personală, sau testele? Testele au 
avantajul că cer, pentru a fi rezolvate, puţin timp, evidenţiază cu multă exactitate cunoştinţele, iar marele 
număr al întrebărilor pe care le cuprind permit să se verifice, într-o singură probă, cunoașterea 
cvasitotalităţii unei materii. Totodată ele asigură caracterul relativ şi nu absolut al notelor, dată fiind 
existenţa normelor şi prin urmare comparabilitatea mai obiectivă a rezultatelor. Partizanii formelor clasice 
de examen reproşează însă testelor faptul că, în general, ele concentrează atenţia profesorilor asupra 
mecanismelor, făcându-i să neglijeze exprimarea scrisă a gândirii. În special în învăţământul liceal testele 
evidenţiază prea puţin anumite aspecte elaborate ale activităţii intelectuale: spiritul creator, concentrarea şi 
ordonarea ideilor etc. Critici importante se aduc şi examenelor orale. Acestora li se reproşează, mai ales, 
faptul că nu acordă şanse egale tuturor candidaţilor, întrebările care se pun fiind diferite ca volum şi grad 
de dificultate. O pondere deosebită au apoi la examenele orale elementele de ordin afectiv, care pot afecta 
obiectivitatea aprecierii, întrucât îi impresionează foarte diferit pe elevi: pe unii îi stimulează, în timp ce 
alţii se inhibă şi nu mai pot răspunde conform cu valoarea reală a pregătirii lor. Ca şi în celelalte activităţi 
umane, controlul este un instrument indispensabil pentru progresul învăţământului. La capătul predării unei 
grupe de materii, controlul obiectiv permite să se constate în ce măsură eforturile au dat roade şi să se 
deducă, din aceste constatări, concluzii pentru activitatea viitoare. Examenele sunt justificate în momentul 
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de ramificaţie a şcolii, al diversificării studiilor, dar şi la intrarea în studii specializate. Astfel, examenul 
rămâne şi mai departe, o formă de verificare colectivă unor capacităţi şi achiziţii individuale însuşite tot în 
cadrul unei colectivităţi.  

O restructurare globală a sistemului educativ şcolar implică, în mod necesar o nouă concepţie despre 
mediul ambiant şcolar, o nouă concepţie urbanistică, constructivă şi arhitecturală cu privire la amplasarea 
într-un cadru optim, a proiectării şi realizării construcţiei destinată activităţii de învăţare. Educaţia priveşte 
în acelaşi timp şi dezvoltarea socială a individului, capacitatea lui de a stabili raporturi pozitive şi 
constructive cu alţii, însuşirea unor concepţii şi unui stil de comportare, asigurarea integrării în mediul 
social proxim, în societatea la nivel naţional şi în societatea bazată pe relaţii internaţionale.  

Noul rol al educatorului constă în indicarea surselor de „extragere” a cunoştinţelor, a modului de 
integrare activă a acestora, în aşa fel încât să devină ”sesamul” deschizător de drum într-o lume din ce în 
ce mai complexă. În cadrul unor asemenea raporturi de un tip cu totul nou pe care le va stabili cu elevii, 
profesorul îşi va îmbogăţi propriile cunoştinţe, tehnica de formare, se va perfecţiona pe sine. O principală 
carenţă a învăţământului, care persistă încă, se referă la concepţia pregătirii educatorilor. Nu numai în optica 
tradiţională profesorul era pregătit odată pentru totdeauna, dar formaţia lui se limita la un bagaj de 
cunoştinţe şi deprinderi orientat exclusiv către formarea intelectuală a elevilor. Principala direcţie de 
perfecţionare a profesorilor trebuie orientată spre înarmarea acestora cu ceea ce am omis să oferim 
promoţiilor mai vechi de studenţi: modele care duc la descoperire atât în ştiinţă cât şi în universul uman.  

Numai o strategie didactică globală poate asigura constituirea şi progresul unei didactici, care să fie 
în acelaşi timp ştiinţific fundamentată şi operaţională. Un sens negativ au însă crizele unor sisteme de 
învăţământ, strâns corelate cu criza de sistem social-economic în ansamblul ei, pierderea contactului cu 
viaţa, producţia în gol a şcolii, conflictul grav între cerinţele şi aspiraţiile tinerelor generaţii şi valorile 
educative anacronice de tip scolastic. Cercetate din aceste puncte de vedere diametral opuse îşi găsesc 
soluţii de conţinut şi eficienţă total diferite atât problemele cu scadenţă imediată ale învăţământului, cum 
sunt: renovarea conţinutului unor discipline, perfecţionarea tehnologiei didactice, modificarea mediului 
ambiant al educaţiei, cât şi preocupările permanente sau cu scadenţă mai îndepărtată: tendinţa obiectivă 
spre extinderea duratei învăţământului general, calitatea sistemului educativ raportată la solicitările 
societăţii etc.  

Şcoala de mâine trebuie să garanteze fiecărui copil un minim destul de ridicat de randament în 
utilizarea aptitudinilor fundamentale, prin utilizarea de ritmuri proprii de învăţare pentru fiecare individ, 
copilul învăţând să facă faţă solicitărilor noi şi foarte diverse ale vieţii. Viitorul educaţiei va trezi interesul 
părinţilor încă tineri, care vor să înţeleagă procesele educative în care sunt angajaţi proprii copii, iar prin 
deschiderea către concepţiile şi modalitățile practice în care se realizează progresul în educaţie, va câştiga 
atenţia educatorilor tineri şi a studenţilor.  
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BIBLIOTECA DIGITALA- ACCESIBILA COPIILOR  

 

PROF. DOCUMENTARIST VASILE POPESCU ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 ALBENI 
 

Pandemia aceasta ne- a luat pe toți prin surprindere. Eu funcționez la Biblioteca Școlii Gimnaziale 

Nr.1 Albeni, unde în medie îmi călcau pragul sălii de lectură peste 50 de elevi pe zi. 

 

A fost dificil, dar nu imposibil să păstrez legătura cu cititorii mei dragi. Copiii de toate vârstele venau 

cu patos în bibliotecă și alegeam de multe ori cărțile împreună, ori la sugestiile domnilor profesori sau 

învățători. 

 

Ceea ce vă pot mărturisi este că se transformă într-o situație tot mai dificilă starea actuală, iar noi, 

bibliotecarii, ca oameni ai cărților trebuie să aducem bucuria lecturii chiar în sufletele copiilor.Astfel, nu 

am lăsat nemarcată cultural nicio zi, niciun eveniment. Am utilizat internetul și am postat diferite materiale 

educative ori imagini din diferite activități realizate alături de copii înainte de pandemie.  

 

Aceste acțiuni sunt menite să țină cititorii mereu conectați, mereu activi și informați. Vă pot da un 

exemplu elocvent: 1Iunie-Ziua Internațională a Copilului.  

 

Antoine de Saint Exupery în ,,Micul Prinț” afirma: ,,Toți oamenii mari au fost cândva copii.” Iar în 

completarea acestuia aș adăuga afirmațiile lui Tudor Arghezi: ,,Fă-te suflete, copil!/ Și strecoară-te tiptil”. 

 

Așadar, în acea zi am postat un material atent selectat cu imagini surpinse de la serbările din anul 

trecut școlar. Le-am scris copiilor despre importanța sărbătoririi acestei zile și despre faptul că este esențial 

să își ia energia din cărțile citite, personajele exemplare să-i motiveze și noi, oamenii cărților, să le călăuzim 

pașii. În acest mod, consider că în calitate de bibliotecar, am reușit să fac diferite recomandări de cărți și să 

marchez fiecare eveniment cultural, astfel încât, elevii noștri nu au pierdut legătura cu biblioteca lor, căci 

,,doar prin tine, carte dragă/pot să-mi schimb viața amară.” 
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ȘCOALA DIGITALĂ 

A FI ONLINE SAU OFFLINE? 

 

PROF. VASILE- POPESCU ION -SORIN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALBENI 
 

Sunt profesor de educație fizică și sport la Școala Gimnazială Nr.1 Albeni, dar am multiple 

specializări: prima este cea pe geografie, apoi Tic, educație –fizică și chineto-terapie . 

 

La disciplina predată- educație fizică- am reușit tot prin intermediul grupurilor whatsapp și facebook 

să țin legătura cu elevii mei. Platforma pusă la dispoziție de școală, după vacanța de Paște, a fost de asemena 

utilizată. 

 

În fiecare zi, conform orarului am trimis la toate clasele diferite complexe de exerciții. 

 

Cea mai interesantă provocare a fost să creez diferite trasee aplicate-tip Exatlon. 

 

Chiar un elev din clasa pregătitoare a fost extrem de entuziasmat să participe la acest minunat și 

interactiv traseu. 

 

Filmulețul a fost distribuit pe grupurile de elevi pentru a servi drept model de bună practică. Totodată, 

copiii, au fost extrem de încântați și au încercat să reconstituie acest traseu.  

 

Trebuie să fim realiști: cel puțin în mediul rural, nu au participat toți elevii la orele online. 

 

Școala digitală a fost o provocare, o modalitate surprinzătoare prin care noi, profesorii am reușit să 

ne facem datoria. 
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ŞCOALA ONLINE/ ŞCOALA DE ACASA 

 
PROF.ÎNV. PRIMAR: VASILE MĂDĂLINA 

 LICEUL “CAROL I ” PLOPENI, JUDEŢUL PRAHOVA 
 
Învățământul e o activitate complicată; nu știu dacă v-ați pus vreodată problema în felul ăsta, dar 

practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii cunoașterii umane, de la origini până în zilele 
noastre. E o poveste a acestei călătorii, și, la fel ca la toate poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar 
contează și talentul povestitorului.  

În această perioadă am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu 
posibilităţile școlarilor din clasa la care îmi susțin activitatea în măsura în care activitățile s-au desfășurat 
de acasă, în sistem online. 

Din 11 martie 2020, datorită implementării stării de urgență, prin care atât cadrele didactice, cât și 
școlarii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi susținute online, utilizând 
platforma Google Classroom, atunci când lecțiile aveau un grad de dificultate ridicat, în combinație cu 
grupul de WathsApp . 

Plecând de la aceste ipoteze și de la ideea implicațiilor negative pe care timpul petrecut utilizând 
tehnologia IT de tipul telefonie mobilă îl are asupra sănătății școlarilor, modalitatea de lucru a fost 
hotărâtă de comun acord, după orarul clasei din ziua respectivă.  

Învăţarea a avut loc într-o maniera simplă, plăcută, accesibilă tuturor, pe o temă familiară, au exersat 
tehnici de lucru practic . 

Activităţile online necesită o pregătire prealabilă, competenţe de utilizare a dispozitivelor inteligente, 
un scenariu didactic care să permită utilizarea funcţiilor platfomei de lucru, conturând astfel o lecţie 
familiară copiilor prin asemănarea cu lecţiile ,,faţă în faţă”. Privind în perspectivă este un beneficiu pentru 
toţi factorii implicaţi-profesor, părinţi, copii. 

 Acolo unde nu s-a putut preda prin intermediul platformelor puse la dispoziția cadrelor didactice de 
diferite instituții sau ONG-uri, fie pentru că elevii și părinții acestora nu dețin competențele digitale 
necesare pentru a a se conecta și crea conturi, fie din cauza lipsei dispozitivelor electronice care să le permită 
accesul acestora la aceste platforme, s-au recurs la rețelele sociale (facebook, WhatsApp, messenger) și 
astfel școala a continuat de acasă. 

 Cadrele didactice au fost nevoite să ia legătura telefonic cu unii elevi și să lucreze individual cu 
aceștia. 

 Iar unde s-a reușit, elevii au fost ajutați să se familiarizeze cu platformele indicate. De asemenea, au 
depus un efort enorm pentru ca elevii să fie menținuți în contact cu activitățile de tip școlar. De multe ori 
părinții, au fost nevoiți să se alăture acestora și să se implice mai mult în derularea activităților de predare-
învățare-evaluare. Aceștia au ajuns să cunoască și să recunoască munca pe care o realizează un învățător. 
În această perioadă de grea încercare legătura cu familia s-a consolidat.  

Sperăm să continuăm colaborarea cu aceștia în mediul online și după perioada de pandemie. Pe viitor 
voi continua să aplic la clasă ceea ce am învățat în această perioadă și să mențin o legătură mai strânsă cu 
familia prin intermediul tehnologiei. Prin utilizarea elementelor multimedia şi a învăţării interactive, am 
observat o creştere a motivaţiei pentru studiul individual, asigurându-se astfel succesul şcolar.  
  

 

1642



Avantaje: 
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 
Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde ăi oricui informţiile pe 

care le doreşte. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic şi nimeni nu 
va pierde nimic pentru că informaţiile rămân online. 

2. elevii/ studenţii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare 
Orice persoană din grupul ţintă are acces la toate informaţiile, oriunde şi oricând. 
3. existenţa conţinuturilor multimedia 
Prin internet pot fi transmise şi imagini, videoclipuri, fişiere şi orice fel de materiale virtuale care 

întotdeauna au eficientizat învăţarea. 
4. conţinuturile pot fi şterse, corectate sau actualizate cu uşurinţă 
Dacă distribuitorul îşi dă seama că a transmis o informaţie greşit sau poate doreşte să o actualizeze, 

el poate face acest lucru oriunde şi oricând. De asemenea, orice document poate fi editat şi reedidat, astfel 
corectarea nu mai produce dificultăţi. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
Informaţiile pot fi îndreptate spre o persoana sau către mai multe în acelaşi timp în mod individual 

sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să şi comunice. 
6. folosirea conţinuturilor interactive, existenţa feed-back-ului 
Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experienţe, păreri sau informaţii. De asemenea, 

ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există 
şi interacţiune virtuală şi nu numai învăţare individuală. 

Am putut expune câteva idei, însă cu toţii ştim că internetul este foarte util în învăţare, atât a celor 
mici, cât şi a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o 
motivaţie puternicaăpentru a o utiliza în mod eficient. 

Educația online oferă oamenilor șansa de a primi instruire suplimentară, fără a renunța la locurile de 
muncă, dar și șansa de a se ocupa de educația și pregătirea copiilor lor, acest lucru necesitând mai puțin 
timp. 

Considerăm acest nivel de flexibilitate ca fiind o oportunitate pentru persoanele care au nevoie de 
abilități, cunoștiințe pentru a urca pe o treaptă mai înaltă a societății, dar și pentru persoanele foarte ocupate 
care își doresc pentru copiii lor o educație de calitate. 
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SISTEMUL GERMAN DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN SECOLUL XIX 

  

 PROF. VASILIU DOINA  

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.135, SECTOR 5, BUCUREȘTI 

PROF. COARNĂ IONUȚ DANIEL  

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 CHIRNOGI, JUDEȚUL CALARAȘI 
 

 În mijlocul curentelor care frământau Germania începutului de secol XIX, s-au produs o serie de 

evenimente politice capitale care aveau să influențeze concepția educațională de mai târziu. În acest sens, 

cercurile conducătoare ale Germaniei au înțeles că educația tineretului trebuia completată printr-o educație 

corporală eficientă, urmărind în principal, pregătirea tinerilor în soldați puternici și curajoși. 

În mijlocul acestor evenimente, s-a ivit personalitatea lui Friedrich Ludwig Jahn, care a adus în 

problema educației o concepție nouă, susținută de o energie impunătoare, a fost numit întemeietorul școlii 

germane de educație fizică, s-au mai bine spus părintele gimnasticii. În 1810, s-a stabilit la Berlin unde a 

funcționat ca profesor la gimnaziul Grauen Kloser și la Institutul Plamann. Rupându-se de tradiția 

gimnasticii școlare, Jahn a adoptat o metodă proprie și originală, ieșea cu elevii săi afară din oraș, la pădure 

să facă exericițiile în aer liber.  

Astfel, a amenajat întâiul teren de exerciții gimnastice, numite Turnplatz, loc anume amenajat cu 

aparate și instalații la care se puteau executa tot felul de exerciții. 

Ideile care au stat la baza sistemului lui Jahn, au fost: 

- gimnastica - activitate educativ-morală, având ca scop restabilirea echilibrului ființei umane; 

- gimnastica - cu caracter popular, accentul fiind pus pe educația realizată de instituțiile populare de 

gimnastică (Turnverein). 

În 1816 publică Arta gimnastică germană, care cuprindea principiile și tehnica gimnasticii sale, 

împărțite în patru părți: 

- terminologia; 

- exercițiile; 

- jocurile; 

- metodica. 

Deși gimnastica lui Jahn se adresa celor din afara școlii, fiind o acțiune de educație fizică ce depășea 

cadrul și disciplina școlară, totuși ea a pătruns și în învățământ. În 1918 gimnastica devenea o disciplină 

școlară, adaptată instrucției generale. Caracteristica principală a sistemului său, prin care a și rămas în 

istoria educației fizice, a fost aceea că a creat embrionul gimnasticii sportive de astăzi, prin aparatele 

specifice bara fixă, paralele egale, trapezul ( care a rămas ulterior doar la circ). După Jahn, lecția de educație 
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fizică avea trei părți: în prima parte se executau exerciții libere, apoi se relaxau într-o pauză în care elevii 

mâncau, cântau, iar în ultima parte se executau o serie de exerciții impuse, unde din punct de vedere metodic 

s-a produs greșeala fundamentală a gimnastici lui Jahn, el a căutat să adapteze omul la exercițiu. 

Creatorul și organizatorul gimnasticii școlare germane a fost Adolf Spiess (1810-1858). Cu el, 

educația fizică a reintrat hotărât în școală, unde a devenit obiect de învătământ. Inspirat de ideile lui Guts 

Muths și ale lui Jahn, Spiess își va formula teoria gimnasticii și gimnastica pentru școlari, pornind de la 

considerarea gimnasticii educative ca o operă pur școlară. Predarea ei trebuia să fie organizată treptat, pe 

clase, de profesori ai școlii, în tot timpul anului, neîntrerupt: vara – afară pe teren, iar iarna – pe timp 

neprielnic – înăuntru, în săli închise. În clasele elementare ea trebuia să fie predată în fiecare zi. Gimnastica 

trebuia privită și tratată pe picior de egalitate cu celelalte materii. La sfârșitul anului se dădeau examene de 

promovare și rezultatul se lua în considerare la promovarea elevilor. Era recomandat ca gimnastica să fie 

predată de profesori care mai predau și o disciplină intelectuală, pentru creșterea prestigiului gimnasticii.  

Marele merit a lui Spiess a rămas de a fi pus educația fizică pe adevăratele ei baze școlare, sistemul 

său era opera omului de școală cumpănit, metodic, care călca pe pământ sănătos. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 

PROF. INV. PRIMAR VASILOIU MARICICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA 
 

 Lumea evoluează rapid, uneori fără să realizăm cât de dinamică este viața în aceste vremuri. Pentru 

a face față acestor schimbări trebuie neapărat să învățăm cu toții, oriunde ne-am afla.11 martie 2020 - ziua 

care a schimbat modul de predare-învățare-evaluare în învățământul românesc. Ne-am trezit cu toții, copii, 

profesori, părinți într-o altă etapă din evoluția omenirii și implicit, a educației. Am fost nevoiți să ne 

adaptăm rapid, să găsim soluții, să inventăm modalități de lucru, totul pentru a continua învățarea și educația 

tinerelor generații. A fost greu la început din cauza situației logistice a unor copii, dar pentru mine ca 

professor a fost interesant deoarece am avut posibilitatea să experimentez altfel de lecții, să le transmit 

elevilor mei materiale pe care nu aveam posibilitatea să le ofer la școală (nu dispuneam de lap-top sau 

videoproiector). 

 La nivelul școlii noastre a fost creată o platformă educatională unde au participat la lecții on-line toți 

elevii. Am lucrat astfel pe classroom. Am participat la cursuri on-line pentru a învăța să utilizez această 

platformă. Activitatea a fost susținută de părinți, copiii fiind clasa a II-a, au avut nevoie la început de 

ajutorul părinților sau fraților mai mari. Dupa cele 3 luni de lecții on-line pot constata că unii elevi s-au 

descurcat mult mai bine on-line decât la școală, alții s-au menținut la același nivel, iar unii din păcate, nu 

au participat mereu la lecții din motive justificate (lipsa dispozitivelor personale, lipsa internetului, etc). A 

contat foarte mult implicarea familiei și colaborarea cu cadrele didactice. Totuși, interacțiunea dintre copii 

si învățător sau dintre elevi a avut de suferit. Am organizat întâlniri video și lecții video cu ajutorul aplicației 

google meet, dar copiilor le-a lipsit interacțiunea din sala de clasă. Observ deasemeni, că daăa interesul 

pentru educatie există în familie, se poate continua învățarea și de acasă în aceste condiții. Nu știu ce măsuri 

se pot elabora pentru a-i determina pe toți elevii să participe cu mai mult interes la propria educație. Cred 

că măsura închiderii școlilor la momentul 11 martie 2020 a fost una bună pentru siguranța elevilor, a 

cadrelor didactice, dar și a familiilor acestora. 

 Învățământul românesc are multe cadre didactice foarte bine pregătite să facă față oricăror provocări 

din aceste vremuri. România are specialiști de seamă în domeniul sănătății care vor lua cele mai bune decizii 

pentru copiii acestei țări. Important este să nu întrerupem legătura elev-prof. Menținaâd această legătură 

este garantat accesul la educație și avem nevoie de generații bine educate care să facă față noilor provocări 

din viitorul apropiat. 
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DESPRE SCOALA DE ACASA 

 

PROF. INV. PRIMAR CATALINA VELISCU 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 CODLEA, BRASOV 
 

Trecerea a fost destul de dificilă. Nu se pot compara activităţile din timpul când eram cu toţii, la 

şcoală, cu programul ştiut din orar, cu scopuri şi obiective delimitate precis, pentru fiecare lecţie, cu lecţiile 

online de acum. 

Lecţiile desfăşurate online, sunt mult mai dificil de realizat, din punctul de vedere al pregătirii 

profesorului. Personal, a trebuit să mă familiarizez rapid cu modul de desfăşurare a unor lecţii online, să 

proiectez diferit conţinuturi informaţionale în aşa fel încât să poată fi înţelese şi asimilate de elevi de la 

distanţă, să creez mijloace didactice diverse, în format Word sau digital- jocuri în aplicaţia Wordwall, 

Quizizz etc. 

Elevii au fost încântaţi şi abia aşteaptau următoarea lecţie la distanţă. După ce s-au obișnuit cu noi 

noţiuni, şi-au format deprinderi digitale cu grad de noutate, sunt foarte atraşi de conţinutul informaţional al 

lecţiilor online. 

Sunt convinsă, însă, că ieşim cu toţii mult mai câştigaţi din experienţa acestor zile, când ne desfăşurăm 

activitatea didactică exclusiv online. Eu, ca profesor, deşi am fost şi sunt nevoită să mă adaptez din mers 

noului tip de învăţare, am deprins tehnicile desfăşurării demersurilor didactice pe platforme de învăţare la 

distanţă (Classroom). 

Am folosit iniţial, în primele zile ale acestei ”vacanţe forţate” WhatsApp (aveam grupul clasei, unde 

postam sarcinile de lucru, diverse teme, fişe create, linkuri, videoclipuri etc.), iar elevii răspundeau 

cerinţelor date, ataşând fotografii cu temele din caiete şi cu alte teme creative, apoi e-mailul. Am utilizat 

apoi aplicaţia Classroom, unde am desfăşurat deja activităţi online integrate. 

Am ales aceste resurse/ instrumente digitale, trecând treptat la unele mai dificil de înţeles pentru ei, 

pentru ca, în final, să realizăm învăţarea digitală a utilizării platformei Classroom, care implică un set de 

reguli de respectat, pentru o accesare eficientă şi creativă. 

Avantaje: elevii sunt mult mai atenţi, lucrează individual cu interes sporit, ştiind că sunt văzuţi / auziţi 

de alte persoane; ne formăm competenţe noi de lucru online, s-a dezvoltat un nou mod de învăţare, modern. 

Dezavantaje: sesiunile de lucru presupun foarte mult timp alocat din partea cadrelor didactice; acestea 

trebuie să creeze scenarii didactice minuţios pregătite, atractive, inedite, trebuie căutate sau create materiale 

care se pretează, îmi lipseşte apropierea caldă cu elevii mei. 

 

Pareri ale parintilor despre scoala de acasa: 
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-Scoala online este o alternativa fata de cea clasica in care interactiunea umana este foarte importanta. 

Dezavantaje: obositoare si copilul meu se plange de dureri de spate si de gat uneori. Avantaj, nu cred ca 

invata intr-un timp atat de scurt sa foloseasca Office-ul. Sotul a observat ca toti 3 suntem obositi .(O. E.) 

-Am învățat să lucrăm în echipă, să împărtășim și să generăm idei, am învățat să apreciem 

interacțiunea reală, față în față, nemediată de ecrane, să ne analizăm pe noi înșine și să creăm din zi în zi 

cea mai bună versiune a noastră.(L.C.) 

 

Pareri ale elevilor despre scoala de acasa: 

-Eu am o parere pozitiva, totul a decurs bine, nu au fost incidente, eu m-am simtit bine in timpul 

orelor, dupa mine cea mai buna varianta ar fi fata in fata iar online sa fie doar o alternativa pentru ca a te 

vedea prin monitor nu e la fel ca si fata in fata.(O.D) 

-Au existat intreruperi, am fost scoasa din apel si nu am fost auzita de catre profesoare.( L:C) 

-Este un beneficiu mare ca tehnogia a ajuns la punctul in care aproape toti putem facem scoala. Imi 

place sa fac scoala online, dar nu pentru totdeauna. 

Pierd senzatia de a merge la scoala, de a ma intalni cu colegii fata in fata.Nu imi place ca nu ma mai 

joc cu colegii mei si nu mai comunic cu ei. (B. D.) 
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SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 

 EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE - ȘCOALA ALTFEL; ȘCOALA DE ACASĂ! 

JURNAL - ȘCOALA DE ACASA 

 

PROF. VENTER DORINA VIORICA  

SPECIALITATEA: CHIMIE 

COLEGIUL TEHNIC ”ALEXANDRU ROMAN” 

ORAȘUL ALESD, JUD. BIHOR 
 

“Încercarea, și atunci când nu reușește, este o școală.” (George Coșbuc) 

 Școala de acasă? De ce nu? Încercarea este primul pas spre orice reușită. 

După 10 martie 2020, parcă totul se năruia. Cadre didactice, elevi și părinți se întrebau: e vacanță, ce 

bine!ce vom face?îngheață anul școlar?nu mai facem ore/lecții?oare e bine ce se întâmplă? 

Ei bine, după multe astfel de întrebări, au venit și răspunsurile. Vom face școală de acasă, ne vom 

auzi și ne vom vedea on-line.Cum va fi posibil acest lucru?Cât de eficient va fi? Ce rezultat va avea o astfel 

de învățare? 

Totul e să vrei! Dacă ai voință și încredere, totul devine posibil! Și așa, cu încrederea că vom reuși să 

facem ore on-line, am început să transmitem documente cu: fișe de lucru, fișe de documentare, fișe de 

exerciții și probleme, teste de evaluare și de autoevaluare, schițe de lecții, link-uri cu lecții și experimente 

on-line, filme științifice etc. 

La început le-am transmis pe e-mail sau pe WhatsApp, mai apoi am avut șansa ca școala noastră să 

beneficieze de serviciile platformei educaționale Edus.ro.Toate cadrele didactice, elevii școlii noastre și 

părinții elevilor au primit conturi pentru utilizarea platformei.Profesorii diriginți au luat legătura permanent 

cu elevii sau cu părinții acestora, unde a fost cazul, în vederea asigurării terminalelor.Acolo unde a fost 

nevoie s-au asigurat tablete, laptopuri sau calculatoare, primite de la sponsori, de la asociația de părinți sau 

chiar cu titlu de împrumut, de la școală.Singurul neajuns a fost lipsa în unele zone de domiciliu a semnalului 

sau a posibilităților de conectare la internet ale elevilor, chiar dacă existau terminalele. Cu ajutorul 

administratorilor acestei platforme, am învățat să postăm documente, să poată fi accesate și descărcate de 

elevi sau de părinți, să realizăm ore on-line prin intermediul platformei edus.ro și cu ajutorul aplicației 

zoom.Elevii “așteptau”, conform orarului, invitația pentru zoom și așa, bucuroși și entuziasmați că ne 

puteam vedea și auzi, “am învățat, să învățăm împreună”. 

Am avut plăcerea să observ o bucurie și o deschidere spre comunicare a unor elevi, care la clasă erau 

mai timizi.Am simțit deseori, cu bucurie și interes, prezența pe zoom a părinților, chiar dacă nu au intervenit 

în timpul celor 40 de minute.Cred că mulți părinți au avut ocazia să înțeleagă sau chiar să aprecieze mai 
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mult munca profesorului.Activitatea on-line că ne-a apropiat mai mult.Poate lipsa catalogului le-a eliminat 

elevilor timiditatea și le-a dat curajul de a pune întrebări, de a-și da cu părerea.Și cum nu toate merg așa 

cum ne-am dori, au existat și elevi care s-au considerat deja în vacanță, invocând tot felul de motive: lipsa 

semnalului, telefoane sau calculatoare defecte, alte lucruri de făcut, s-a spus la televizor că nu se dau note 

și deci nu e obligatoriu, oricum trebuie să ni se încheie situația școlară etc. 

A fost o experiență pozitivă, din toate părțile.În urma aplicării unor chestionare, am ajuns la concluzia 

că, elevii își doresc să nu se mai repete, mai bine prezenți în bancă decât acasă în fața unui terminal, iar 

pentru părinți a fost o perioadă destul de grea, mai ales pentru cei care s-au implicat.Pentru mine ca profesor, 

a fost o experiență unică, din care am avut multe de învățat, chiar dacă a fost o perioadă stresantă și 

solicitantă.Cred că toții am avut câte ceva de învățat din ceea ce s-a întâmplat în perioada asta.Important e 

că am reușit, chiar dacă la început acest lucru părea imposibil de realizat. 

 

“Viața nu este ușoară pentru niciunul dintre noi. Și ce-i cu asta? Trebuie să avem perseverența și 

mai presus de toate, încredere în noi înșine. Trebuie să credem că suntem talentați pentru a face ceva și 

acel lucru trebuie obținut.” (Marie Curie) 
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ÎNVAȚAMANTUL ONLINE 

 
 PROF. VERES ALINA 

 
În România, învățământul a suferit deverse modificări după perioada comunistă. Fiecare ministru a 

încercat în mandatul său să introducă noutăți, însă nu s-au făcut alegerile potivite. Consider că programele 
școlare sunt încărcate, iar elevii trebuie să-și însușească prea multe informații care nu le sunt utile în viața 
de zi cu zi. Astfel, le este greu să își aleagă profesia, crezând că totul este teorie și mai puțin practic. 

Orice profesie are particularitățile ei, însă unele dintre ele se pretează ușor la mediul online, iar altele, 
mai puțin sau deloc. Despre învățământ pot spune că e o activitate extrem de complicată și complexă. Din 
punctul meu de vedere, este asemenea unei aventuri a cunoașterii umane de la apariție până in zilele noastre. 
Farmecul acestei aventuri este susținut de talentul, dăruirea și implicarea dascălului. De exemplu, „Romeo 
și Julieta” de William Shakespeare poate fi jucată de actori celebri ai Teatrului Național sau de elevii unui 
liceu, dar reacția și emoțiile spectatorilor nu sunt identice. Tot așa, am convingerea că pe noi, profesorii, 
ne-a luat pe nepregătite această activitate online. Unora ne-a fost ușor să ne adaptăm, dar altora le-a fost 
dificil, datorită lipsei competențelor digitale sau a mijloacelor computerizate. Chiar dacă într-o familie 
există un laptop, la aceeași oră aveau nevoie de el mai mulți membri ai familiei (atât părintele cadru didactic, 
cât și copiii). Sunt de părere că statul trebuie să creeze programe și proiecte prin care să vină în sprijinul 
familiilor și al copiilor care nu au o situație financiară ce permite achiziționarea unui laptop și demararea 
unor cursuri de aprofundare a învățământului online atât pentru elevi cât și pentru profesori. 

În ceea ce mă privește, nu am urmat un program de formare profesională care să mă pregătească 
pentru activitatea de predare- învățare online. Ministerul Educației a avut pretenția ca profesorii să țină 
cursuri online azi, deși aceștia ar fi trebuit să fie formați în trecut, nicidecum în viitor. Pentru mine, timpul 
de pregătire al lecțiilor a fost mai îndelungat, în comparație cu zilele în care mergeam la școală. Mai întâi 
îmi redactam materialul în format electronic, apoi îl distribuiam elevilor, iar, la final, îl explicam folosind 
Google Meet, Skype sau Zoom.  

Referitor la elevi, pot afirma că unii au fost foarte activi, participând la fiecare curs online, 
rezolvându-și temele, iar alții au manifestat dezinteres, considerând că oricum situația lor școlară va fi 
încheiată favorabil. 

Prin ochii unui cadru didactic, învățământul presupune activitatea în clasa de elevi sub numele unui 
colectiv, unde participanții au același scop, adică de predare – învățare – evaluare. Este mai ușor, mai 
îmbietor să acorzi atenție lecției predate de dascăl, să o înțelegi, ori să primești răspunsuri atunci când există 
întrebări. În acest context, clasa reprezintă zona de confort, mediul special creat pentru învățătură. Într-un 
loc unde toți elevii fac același lucru, apare competiția, interesul și perseverența. Acest spațiu impune o 
solemnitate unde nu îți este comod să faci altceva decât activitatea pentru care a fost creat, aceea de a învăța. 
Fiind oameni, avem nevoie de căldură, de interacțiune, de socializare, de afecțiune, nu de roboți și de o 
lume virtuală. 

Așadar, statul român nu a fost pregătit pentru o activitate didactică la distanță. Nu a avut niciun plan 
coerent pentru a pune în aplicare vreo posibilă strategie. E imperial necesar ca oamenii din cercetare să vină 
în sprijinul conducerii cu propuneri viabile și utile elevilor și dascălilor.  
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SA INVATAM ,,ALTFEL” 
 

 PROF. VESA ADINA  
 G.P.P. NR.1 ŞTEI 

 
 În această perioadă datoria noastră, ca și cadre didactice este de a le oferi părinţilor de preşcoloari 

oportunitatea să se exprime, în diverse forme, pentru a putea să găsească ei alternative la problemele care 
au apărut din cauza pandemiei. 

 Educația din grădiniţă este foarte importantă să nu se rezume doar la asimilare şi consolidare de 
cunoştinţe ci şi o adaptare la noile cerinţe ale societăţii.  

 Trăim totuși într-o perioadă în care cunoaşterea devine învechită tot mai repede, informaţia devine 
accesibilă tot mai rapid prin reţelele de comunicare, nevoia de învăţare pe tot parcursul vieţii creşte, iar 
modelele de predare bazate pe transmiterea şi stocarea cunoştinţelor îşi pierd funcţionalitatea (Trip, 2003)  

 În această perioada tumultoasă prin care trecem, dată fiind infectarea poulaţiei cu COVID19, 
grădiniţele au fost închise iar educatoarele, părinţii și copiii lucrează acum de la depărtare, din spatele unor 
ecrane. Necesitatea noastră a educatoarelor de a ridica ștacheta și de a se adapta la provocările pe care le 
aduce grădiniţa online este imperios necesară.  

 Am ajuns acum să intrăm efectiv pe teritoriul unde, generația Z, se simte cel mai bine, mediul online. 
Pentru mulți dintre noi acesta este un total necunoscut, sau cel puțin competențele în ceea ce privește 
realizarea unei activităţi online nu au fost însușite. Am dorit să menținem legătura cu preşcolarii noştri și 
să ne continuăm munca, ajutate fiind foarte mult de părinţi. Majoritataea părinţilor au fost receptivi şi ne-
au spijinit în susţinerea tuturor activităţilor. Ne-am văzut nevoiţi cu toţii să asimilăm într-un timp scurt, o 
multitudine de cunoștințe cu privire la operarea cu platforme și materiale online. Acum a fost momentul în 
care inovația actului didactic și-a dat examenul și rezultatele se pare că au fost pe măsură, și sperăm să 
trecem cu brio acest proces. Mai mult ca niciodată părinţii au realizat ,,munca doamnelor educatoare”, 
dăruirea şi adaptabilitatea de care au fost şi sunt capabile, indiferent de context . 

 Am remarcat în această perioadă şi faptul că sunt colege şi părinţi care nu au reuşit să se adapteze la 
mediul online, acesta oferindu-le adevărate bătăi de cap. Întâlnirile pe Zoom, Google Classroom și alte 
platforme sunt un necunoscut pentru mulţi dintre ei. Am încercat să ne ajutăm între noi, pentru a se descurca 
şi pentru a nu acumula un amalgam de emoții negative, nervi şi frustrări. Toate obstacolele pot fi depăşite 
şi mulţi trec peste orgoliile rănite  

dacă suntem o echipă, în care se oferă transparenţă şi încredere reciprocă. Mulţi au trebuit să accepte 
că desfăşurarea activităţilor online, în ciuda tuturor impedimentelor, a reuşit să ne apropie mai mult de 
părinţi, de copii şi de colegi. A avea încredere unii în alţii și a ne respecta reciproc, este o premisă esențială 
pentru a fi cu toții în aceeași echipă care luptă pentru un scop comun. Scopul este de a trece cu bine peste 
aceste încercări și de a reuși să parcurgem programa, adaptându-ne la toate resursele pe care tehnologia ni 
le oferă. Tot ce trebuie să facem este să avem răbdare, să căutăm, să cerem ajutorul când suntem depășiți și 
începem să gândim ,,out of the box”. Părinţii apreciază cadrele didactice implicate, dedicate care reușesc 
să le fie alături mai presus de aspectele ce țin strict de o programă. Ca şi educatoare, suntem datoare să le 
permitem să ne cunoască mai bine activitatea. Trebuie să oferim copiilor oportunitatea de a dobândi prin 
intermediul grădiniţei, acele abilități pe care societatea, aflată într-o continuă schimbare, le solicită 
viitoarelor generații.  

 Aş putea spune că pe termen lung, învățământul online va fi o opțiune, o modalitate prin care dascălii 
au oportunitatea să faciliteze accesul copiilor şi părinţilor la materiale și surse diverse de învățare. Oferirea 
de clipuri video, prezentări power point, imagini, jocuri educative online reprezintă un prezent și un viitor 
măreț pentru învățământ. Totuși, consider că cea mai bună modalitate de a aborda procesul instructiv-
educativ reprezintă un blanding dintre online și tradițional. Copiii tânjesc după interacțiunea umană, de a fi 
fizic în sala de grupă și a fi aproape de colegi și educatoare. Noi la rândul nostru ajungem mai repede la 
sufletul copiilor fiind în grupă, decât în spatele unui ecran. Vom fi alături de părinţii şi copiii noștri, ne vom 
adapta și ne vom mobiliza toate resursele pentru ca totul să fie bine.  

 
Bibliografie: 
1. Trip, S. (2003). Stiluri de învăţare. Analele universităţii ,,Ștefan cel Mare” Suceava. 
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RESURSELE WEB ȘI ONLINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

PROF. VESA CIPRIAN NICUȘOR,  

LICEUL IOAN BUTEANU GURAHONȚ, JUD. ARAD 
 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională, 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 

de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 

educație. 

Dacă am face referire la meseriile de bază, vom contata că nu există domeniu de activitate unde să nu 

se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere a modului de utilizare 

a conținutului informatic.  

În prezent, avem deschis un drum spre tot ceea ce înseamnă resurse educaționale, facilitate desigur 

de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne 

permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe 

cunoaștere. Consider că este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât elevii, cât și profesorii 

în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau 

profesională. 

Având în vedere diversele situații neașteptate care pot apărea (mă refer aici la pandemia de tip 

Coronavirus), dar și la acest „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 

lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 

încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 

tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 

de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 

și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 

al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale, 

prezentări multimedia conținut predat. 

Atât elevii, cât și cadrele didactice trebuie să conștientizeze faptul că tehnologia se dezvoltă tot mai 

mult și că trebuie să încercăm să utilizăm tot ceea ce ține de tehnologie în procesul instructiv-educativ( 

platforme online, RED-Resurse Educaționale Deschise etc.). Pentru elevi, avantajul este acela legat de 

 

1653



noutatea acestei realități (virtuale), fiind pentru ei o experiență inedită, cu un farmec atașat. Practic este o 

invitație de nerefuzat pentru elevii nativi digital. Dezavantajele sunt lipsa apropierii fizice și oboseala 

psihică pe care o cauzează expunerea la ecran. 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 

determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 

caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 

informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 

se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 

de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 

educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 

corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 

activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru.  

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul, mediul online, în actul de predare-

învățare-evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează 

ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui 

niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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PROVOCARI MANAGERIALE IN PERIOADA ACTIVITAȚILOR 

DIDACTICE ON-LINE. 
 PLANUL DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALA 

 
AUTOR: MARIA RAMONA VESA,  

 DIRECTOR CSEI CRISTAL ORADEA 
 
Perioada activităților didactice on line a constituit o provocare nu doar din punctul de vedere al 

predării on line ci și din punctul de vedere al managementului școlar în această situație delicată cu care nu 
ne-am mai confruntat niciodată. 

Ca manager de instituție m-am găsit în fața provocării elaborării şi derulării unui plan de intervenție 
în rezonanţă cu nevoile de dezvoltare şi optimizare identificate la nivelul organizaţiei pe care o conduc, cu 
o responsabilitate nouă privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a 
grupurilor profesionale care îmi sunt în subordine, cu dorința de dezvoltare/consolidare de competenţe 
transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a noilor competențe necesare pentru gestionarea 
situației. 

În acest sens am realizat un plan de intervenție la nivel instituțional pe mai multe paliere: asigurarea 
cadrului procedural pentru desfășurarea activității didactice în mediul online, colaborarea și comunicarea 
cu ISJ Bihor, CJ Bihor și alte școli din învățâmantul de masă în vederea asigurării desfășurării activităților 
online cu elevii cu CES din unitate și cu cei integrați prin intermediul profesorilor de sprijin, replanificarea 
procesului de formare pentru cadrele didactice în vederea optimizării procesului de învățare online, 
monitorizarea organizării și desfășurării activităților pentru învățarea online, coordonarea organizării și 
desfășurării activităților suport pentru învățarea online, reglarea procesului de predare învățare-evaluare în 
mediul online sau prin fișe de lucru, modalități de comunicare cu elevii cu CES prin utilizarea datelor din 
feedback și nu în ultimul rând identificarea și valorificarea exemplelor de bună practică. 

 Obiectivele centrale ale demersului au fost asigurarea cadrului formal și a documentelor interne 
pentru desfășurarea acțiunilor educaționale online, cu respectarea specificului unității de învățământ, 
promovarea dialogului cu partenerii educaționali, asigurarea formării resursei umane în perioada 
suspendării cursurilor, analiza datelor și informațiilor relevante pentru desfășurarea acțiunilor educaționale 
online, optimizarea procesului de predare – învățare- evaluare online. 

Suntem încă în perioada de desfășurare a acestor activități. Educația s-a mutat din sălile de clasă în 
mediul virtual, un spațiu pe care puțini dintre noi l-ar fi văzut ca singurul mijloc de formare și educare în 
relația profesor- copil/elev. Pentru fiecare dintre cei implicați această tranziție a venit cu diverse provocări, 
solicitându-ne un efort suplimentar de adaptare. Ca manager mi-am propus să vin periodic către colegii mei 
cu sprijin logistic, cu informări, evitând pe cât posibil presiunea, cu credința că împreună cu fiecare colegă 
și coleg profesor vom face față acestor provocări. Și până acum lucrurile merg foarte bine !.... 
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RELAŢIA FAMILIE-ŞCOALĂ 

 
 PROF. VESA MARINELA 

 
 Educaţia începe din familie, prin urmare, între factorii educaţiei, familia este şi a fost considerată ca 

factor prioritar şi primordial. Fiind parte componentă a educaţiei informale, familia joacă un rol esenţial în 
educaţia generaţiei viitoare. Ea îşi aduce contribuţia în toate sectoarele educaţiei, aici, copilul făcându-şi 
ucenicia pentru viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin substanţa pe care i-o imprimă familia. O 
educaţie reală îşi pune bazele în familie, apoi ea se continuă şi se desăvârşeşte în grădiniţă şi şcoală. Şcoala 
este singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea individului prin 
procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ. 

 Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a 
profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre 
şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii 
conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat 
care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor 
educative.  

Educaţia copiilor a devenit, în societăţile moderne, o problemă de interes naţional. Colaborarea dintre 
grădiniţă – şcoală - familie-societate presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o 
unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.  

 Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe 
care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi 
apoi să lucrăm neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă 
pe sine şi lumea în care trăieşte. Fiecare copil este unic în felul lui, și ar fi regretabil ca prin acțiunea noastră 
să uniformizăm aceste individualități. Familia este şi trebuie să fie un model pentru copii. Copiii imită 
vorbele, faptele şi gesturile celor din jurul lor. De aceea, părinţii trebuie să aibă mare grijă şi să se comporte 
în faţa lor exact aşa cum doresc să se comporte şi copiii când vor fi adulţi. După ce copilul intră într-o 
instituţie de educaţie, orizontul lui se lărgeşte, el devine tot mai puţin dependent de familie, principalele 
preocupări ale lui devin prietenii şi relaţiile cu cadrele didactice şi cu colegii. 

 Principala provocare a şcolarului este integrarea în mediul şcolar, în cadrul familiei şi printre prietenii 
săi. La această vârstă, copilul reuşeşte să-şi exprime emoţiile şi trăirile, are o gândire mai sofisticată şi 
începe să se compare cu alţi copii de aceeaşi vârstă. În general şcolarul este încrezător, aventuros şi sigur 
de capacităţile sale, totuşi, o relaţie pozitivă a copilului cu familia, ajută mult în formarea siguranţei 
copilului de a se aventura în afara teritoriilor cunoscute.  

Mediul şcolar, în care copilul este primit, este complet diferit de cel familial, el fiind creat pentru o 
muncă disciplinată, organizată. Şcoala constituie un mediu care, în locul unui grup restrâns, ca cel de joc, 
oferă copilului o colectivitate şi un loc de muncă cu numeroase întrepătrunderi: mentale, afective, morale, 
care se constituie ca un important resort al dezvoltării lui psihice. 

Personalitatea școlarului este în formare, deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în 
primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social. Educatoarea, iar mai târziu învățătorul este și va 
rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări întortocheate”, pe care are misiunea de a-
i conduce pe copii spre reușită”. 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția unor 
părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot înlocui cu totul lipsa de 

 

1656



preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, 
școală și familie, există o colaborare în interesul comun al educării copilului.  

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 
aceasta Părinții trebuie să vadă în dascăli un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire 
pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viațăToţi adulţii care fac parte din viaţa unui 
copil ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de 
vârsta lui.  

Educaţia este eficientă atunci cînd consideră copilul în centrul ei ca parte activă şi motivată la propria 
devenire. Şcoala este factorul primordial şi extrem de important, dar ea nu este totul, ea are nevoie de 
familie, de comunitate, de întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma omul în devenire pe aproape toată 
viaţa. 
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ȘCOALA ALTFEL „ALTFEL” 

 
VESA TITIANA-LAURA 

ȘCOALA GIM.NR.1 BUNTEȘTI 
JUD. BIHOR 

 
 În ciuda situației delicate în care ne-am aflat cu toții, școala a continuat. De această dată am putut-o 

numi „Școala d(e) acasă”. Menționez că am ținut permanent legătura cu elevii pe platforma ZOOM încă 
din momentul suspendării cursurilor. Începutul nu a fost ușor, dar a meritat. Deși Programul Național 
„Școala Altfel” este dedicat activităților extrașcolare, mi s-a părut important să păstrez o continuitate și să 
mențin mediul educațional creat până acum prin lecții online. De fiecare dată i-am încurajat pe elevii mei 
din clasa a II-a să stea acasă cu familia și să aibă un program zilnic de activități.  

În fiecare zi am desfășurat activități incluse în planificarea săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai 
bun”. Le-am oferit astfel variante de petrecere a timpului liber, care să le dezvolte totodată anumite 
competențe și abilități, prin trăirea unor experiențe utile, practice, instructive, dar și atractive, nu oriunde, 
ci acasă, nu cu oricine, ci cu familia, nu singuri, ci sprijiniți de doamna învățătoare. 

Pentru desfășurarea fiecărei activități am avut nevoie de două sesiuni online cu elevii, sesiuni care au 
fost create pe platforma ZOOM. În cadrul activităților am dat share fiecărui material pregătit. După 
vizionarea în mod frontal a fiecărui material, am discutat cu elevii adresându-le întrebări și lăsându-i să-și 
manifeste creativitatea. Așteptările mele au fost pe măsura implicării, elevii au dat dovadă de ingeniozitate 
și talent. Am cântat, am dansat, am vizionat, am desenat, am realizat multe.....si AM aș putea spune de 
nenumărate ori.  

Activitățile prevăzute în program au vizat: Reguli pentru un stil de viață sănătos, Prietenii sanatatii, 
Alfabetul vitaminelor pentru copii, Arta mancatului inteligent, Mic dejun sănătos, Sărbătoarea Paștelui, 
Micul ecologist, Poluarea etc. Fiecare activitate s-a finalizat cu activitate practică în familie. 

Las mai jos câteva poze din timpul acestor activități menite să le dezvolte albinuțelor mele anumite 
competențe și abilități, subliniind faptul că sunt tare mândră de acești minunați copii. 
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 SCOALA ONLINE 

 -PROVOCAREA PRIN CARE TRECE INVATAMANTUL ROMANESC- 

 

VICOL CARINA SMARANDA 

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA GIERA 
 

 Din experienta mea, scoala online a fost si este in continuare un mod de predare atractiv pentru elevi, 

acestia au reusit in mare parte sa faca rost de resursele necesare acestei activitati, au fost implicati si activi 

pe toata perioada desfasurarii orelor. De asemenea, am intalnit si cateva dezavantaje pe care le voi prezenta. 

 DEZAVANTAJE: 

 -imposibilitatea de conectare a tuturor elevilor 

 -evaluarea dificila a cunostintelor 

 -este greu de controlat daca elevii sunt cu adevarat in spatele camerelor 

 -programul de predare este haotic 

 -nu toate materiile se desfasoara online 

 -multi profesori refuza predarea online 

 -prescolarilor le este greu sa se concentreze in conditiile scolii online 

 AVANTAJE: 

 -perfectionarea ablitatilor de folosire a calculatoarelor 

 -orarul flexibil 

 -crearea unui mediu mai confortabil pentru elevi 

 -costuri finale mai mici 

 - dezvoltarea capacitatii de adaptare la mai multe situatii dificile  

 Cu toate ca m-am descurcat destul de bine cu acest tip de predare, nu cred in permanentizarea lui. Pe 

termen lung copiii au nevoie sa socializeze, scoala fiind un mediu perfect pentru asta. Cred totusi ca scoala 

online a fost un experiment pentru sistemul nostru de invatamant, dar si o provocare pentru elevi si 

profesori. Respectam cu elevii mei orarul normal, iar evaluarea era facuta prin niste referate realizate de ei, 

punctandu-se si prezenta la ore. De asemenea, am mai gasit o varianta de evaluare, testele prin Kahoot. Alti 

colegi foloseau Whatsapp pentru a trimite elevilor materiale, mie mi se pare dificil de controlat activitatea 

pe grupurile cu elevi, acestia tind sa discute alte subiecte, fara a pastra grupul strict pentru materia 

respectiva. 

 Asadar, scoala online are atat avantaje cat si dezavantaje, insa pe termen scurt cred ca a fost un 

exercitiu benefic generatiilor nascute in era digitala. 
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ȘCOALA DE ACASA 

SECVENȚA DE ADAPTARE CURRICULARA LA DISCIPLINA 
MATEMATICA 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR VIEZURE ISABELLE ELENA,  

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BABENI, 
JUDEȚUL VALCEA 

 
Disciplina: Matematică și Explorarea mediului (clasa I) 
 
Competențe generale: 
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare  
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător  
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat  
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică  
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date  
 
Unitatea de învățare: Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100 
 
Conținuturile unității de învățare: 
- reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare; - reprezentarea prin 

obiecte (beţişoare, bile etc) a numerelor din intervalul 0 -100;  
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 beţişoare; 
 - citirea numerelor de la 0 la 100; - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua caietului de 

matematică;  
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr;  
- numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat  
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea 

limitelor intervalului (de la ...până la)  
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu; Scrieţi 

cu verde cifra unităţilor);  
- generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date(ex.: precizarea 

cifrei unităţilor/zecilor);  
- aflarea unui număr/a unor numere respectând anumite condiţii (ex. „scrie cel mai mare număr mai 

mic decât 80”, „scrie toate numerele naturale de două cifre identice” etc.); 
 
Conținuturi adaptate pentru elevul cu DMU: 
- numărarea elementelor unei mulţimi, pentru evidenţierea faptului că numărul de elemente ale 

acesteia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, …x, unde x 31; 
 - recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenţionale ale numerelor mai mici decât 10; - 

recunoaşterea cifrelor pe tastele unui calculator sau ale altor resurse digitale; - reprezentarea numerelor de 
la 1 la 31 cu ajutorul unor obiecte (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, linii etc.);  

- citirea numerelor de la 0 la 31;  
- scrierea numerelor de la 0 la 31;  
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- numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct al seriei, din 1 în 1, cu/fără 
manipularea obiectelor;  

- explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra fiinţe şi lucruri;  
- gruparea unor jetoane reprezentând animale, mijloace de transport etc. după numărul unor elemente 

specifice;  
- colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere;  
- joc: Zilele de naştere „Găseşte colegul născut în aceeaşi zi cu tine”; 
 
Metode și tehnici alese: 
- exercițiul 
- jocul didactic 
- problematizarea 
- observatia directă 
 
Materiale didactice: 
- manualul 
- fișe de lucru 
- bețisoare 
- jetoane 
- obiecte concrete 
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ÎNVĂȚARE TRADIȚIONALĂ VERSUS ÎNVĂȚARE ON-LINE 

 
PROF. VILCEANU DANIELA CORINA,  

COLEGIUL TEHNIC ”TRAIAN VUIA” ORADEA 
 
Sistemele de educație de pe întreg mapamondul au fost afectate de pandemia de coronavirus prin 

introducerea noilor metode de predare-învățare-evaluare. Toți factorii educaționali implicați, elevi, cadre 
didactice, părinți au fost obligați să se conformeze și să învețe din mers noul mod de comunicare și învățare 
de acasă. Astfel, un sistem educațional, care ia amploare în aceste vremuri, este sistemul on-line. Încă nu 
s-au identificat acei factori psihologici și educaționali care îi ajută pe profesori și elevi să se adapteze 
cognitiv, emoțional, comportamental și valoric la dificultățile și situațiile complexe care apar în contextul 
educației on-line, dar și în raport cu alte aspecte noi și impredictibile ale vieții noastre. 

 Acum câteva luni nu cred că bănuia cineva că va veni un moment în care într-un anumit fel vom fi 
obligați de împrejurări să ne schimbăm modul de viață. Izolat, fiecare la domiciliul său, profesorul dorește 
să păstreze contactul cu elevii și să-i pregătească pentru examenele care vor veni, în același timp urmărind 
și formarea lor. Este foarte important ca elevii să fie și instruiți, dar mai ales susținuți moral de către dascăli. 
Activitatea on-line a pornit de la crearea la nivelul școlii a unei platforme educaționale, prin intermediul 
căreia au fost prezentate lecții, fișe de evaluare, chestionare, filme etc. Elevii au rezolvat temele de casă pe 
care le-au prezentat fie prin imagini, fie sub forma unor documente încărcate pe platformă. Cu toate că s-a 
stabilit conexiunea cadru didactic-elev, s-a realizat învățarea și feedback-ul, predarea și evaluarea, totuși 
ora clasică are un câștig în fața celei virtuale.  

În această perioadă, în contextul pandemiei globale, învățământul on-line pare singura posibilitate 
responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. În învățământul 
privat lucrurile stau ceva mai bine, căci acolo există resurse financiare mobilizate mai bine. Însă, în 
învățământul public există numeroase probleme cu care se confruntă elevii, părinții și profesorii.  

Comparând cele două metode de predare, rezultă o serie de avantaje, dar și dezavantaje pe care le voi 
prezenta în continuare. 

Avantaje ale sistemului de învățământ on-line: 
 nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță 
la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai redus în 
orașele aglomerate); 

 se evită condițiile precare din unele școli (grupuri sanitare în curte, săli de clasă neîncălzite);  
 se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli; 
 copiii se obișnuiesc cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv (anterior, 

copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, mai puțin cu 
programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop);  

 se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică;  
 copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  
 copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult (însă dacă acest lucru 

nu se întâmplă, pot lipsi dând vina tocmai pe tehnologie – „mi s-a întrerupt conexiunea”);  
 copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de acasă au toate 

caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei;  
 se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format 

fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii). 
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Dezavantaje evidente ale învățământului on-line: 
 lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient 

de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor);  
 imposibilitatea folosirii tehnologiei în mediile defavorizate (există și gospodării fără curent electric 

în mediul rural); 
 lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 

resursele, online și offline; 
  mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar „școlarizarea” 

acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare;  
 lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 

copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace;  
 lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 

profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau /și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc;  
 mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la 

școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru 
mulți elevi este extrem de dificil;  

 presiune pe părinți în special în cazul claselor primare și gimnaziale, care trebuie să-și ajute copiii 
și la partea de tehnologie și la partea efectivă de realizat teme (dacă se pricep, iar majoritatea nu prea); 

 se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva;  

 copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare; copiii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 
online, o problemă majoră a vremurilor actuale.  

În ciuda popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională în clasă se luptă și încearcă 
să adopte mijloace mai noi de a menține interesul formabililor. Există întotdeauna două fețe ale unei 
monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă 
este metoda preferată.  
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 ȘCOALA DE ACASĂ – O NOUA PROVOCARE 

 

 VINȚELER ROXANA TEODORA 
 

 Începutul anului 2020 a adus cea mai mare provocare pentru omenire din ultimii zeci de ani. Sute de 

mii de oameni au trecut prin schimbări vrute, nevrute, impuse, necesare…fiind nepregătiți în fața unor 

situații critice. Această criză a afectat toată societatea dar în mare măsură procesul de învățare – școala- cu 

tot ceea ce înseamnă ea, preșcolari, elevi, studenți, cadre didactice și nu în ultimul rând părinți.  

 Analizănd situația am putut vedea ,,partea plină a paharului’’și anume faptul că o nouă provocare s-

a arătat la orizont, cea a școlii de acasă. Câți dintre noi, cadre didactice, nu ne-am dorit uneori să nu mergem 

la serviciu ci să lucrăm de acasa?! 

 Am avut posibilitatea să experimentăm și acest mod de a preda, de a interacționa cu copiii, de a ne 

adapta din mers noului mod de a fi. A fost, este greu deoarece lipsurile sunt mari...lipsa contactulul uman 

față în față, lipsa contactului fizic, lipsa empatiei prin îmbrațisări, lipsa unei legături emoționale cu cel din 

fața ta te face sa te simți rece, de gheață...neputincios. 

 Însă, chiar și așa, cadrele didactice au căutat, calea cea mai bună pentru o apropiere și o empatie 

profesor-preșcolar/elev. Cu ajutorul programelor de formare din mers, cu ajutorul profesioniștilor de la 

Super Teach s-a dezvoltat rapid o comunitate care și-a propus să schimbe mentalități și de ce nu, să 

revoluționeze sistemul. Totul a costat în crearea de mici comunități locale de profesori motivați și pasionați 

de ceea ce fac, care au putut fi un factor de schimbare pentru colegii lor. 

 Chiar daca școala de acasă a fost o provocare, a fost ceva neprevăzut care s-a dezvoltat foarte rapid, 

totul a ținut de voință. Pas cu pas, am învățat cum e cu on line-ul, cum e cu pornirea-oprirea 

camerei/microfonului, cum ai nevoie de mult mai mult timp pentru a te pregăti pentru a doua zi, cum începi 

să anticipezi ce probleme pot aparea când ești în direct dar și cât de rapid poți găsi soluții, dacă ești bine 

informat. 

 Menirea noastră este de a vedea măreția din fiecare copil, de a dezvolta acest aspect și nu numai. 

Este de al vedea pe cel din fața noastră ca un copil în creștere, care are anumite nevoi și care are un dar pe 

care noi trebuie să îl descoperim. Cu siguranță, atunci cand ești în fața lui, este mult mai ușou să te faci 

înțeles, să observi limbajul corpului, să ajustezi acolo unde e necesar. Am putea considera însă, on-line-ul 

ca fiind un mijloc pentru a ajunge la toate aceste informații, nu un scop în sine. Din punctul meu de vedere, 

creativitatea a crescut acum pentru a putea capta mai ușor atenția celor mici. Glasul suav al educatoarei 

când le citește o poveste, prezentarea unor etape de desfășurare a activității, explicarea pașilor necesari în 

realizarea unei lucrări, sunt momente pe care copiii le adoră să le vadă înregistrate deoarece își pot vedea 

și auzi educatoarea, acest lucru ajutând la captarea atenției. Activitățile gândite pentru a fi desfășurate cu 
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cei ai casei, părinți-bunici, pot exersa de asemenea multe competențe necesare a fi dezvoltate la aceste 

vârste. 

 Implicarea pentru crearea lecțiilor este maximă, copiii având nevoie de transmiterea atat a 

informațiilor cât și a unui feedback într-un mod atractiv, stimulator, încurajator și plăcut. 

 Dacă resursele materiale, temporale dar și stabilirea unor proceduri foarte clare de raportare/urmărire 

vor fi la îndemâna noastră, eu cred că este posibil ca toamna 2020 să ne găsească pregătiți pentru a duce 

această provocare la un alt nivel, la cel al rămânerii în sistem al cadrelor didactice care au chemare și vor 

să ofere educabililor doar experiențe noi și inedite. Lipsa apropierii fizice și a întâlnirii zi de zi într-o sală 

de grupă se poate înlocui cu întâlniri individuale sau în grupuri mici, on-line moment în care preșcolarul 

primește toată atenția cadrului didactic și are ocazia să își comunice propriile trăiri. 

 Niciodată un monitor de calculator sau laptop nu va putea înlocui brațele calde ale educatoarei, nu 

va putea suplini bucuria întâlnirii de dimineață în semicerc pe covor sub privirea caldă și ocrotitoare a celei 

care îi îndrumă zi de zi, dar suntem datori celor mici de a găsi modalități prin care noi suntem acolo alături 

de ei, ghidăndu-i prin procesul de învățare.  
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ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 
 PROFESOR MǍDǍLINA- GEORGIANA VINTILǍ 

 ȘCOALA GIMNAZIALǍ „GRIGORE MOISIL” PLOIESTI 
 
 La 11 martie 2020, data când pandemia a ȋnchis porţile şcolilor din România, participam la al doilea 

curs de TIC pe care îl făceam în ultimii 3 ani. Aş fi zis că am competențe digitale foarte bune după atâtea 
ore petrecute învățând despre utilizarea calculatorului în procesul instructiv- educativ. Practica avea să îmi 
arate că mai aveam multe de aflat și că învățarea prin descoperire e salvatoare la orice vârstă. 

 Am început şcoala on-line plină de entuziasm, asemenea miilor de profesori din România, convinsă 
fiind că situația nu avea cum să dureze prea mult și că tot ce învățasem până atunci mă pregătise extrem de 
bine pentru ceea ce urma să se întâmple. Nimic mai eronat! 

 Marele avantaj a fost că școala mea folosea de doi ani catalogul on-line Adservio, devenit între timp 
platformă educațională. Într-o primă fază, am utilizat platforma pentru a trimite fișe de lucru menite să 
consolideze cunoștințele predate deja. Trimiteam fișele în secțiunea de teme a fiecărei clase, respectând 
orarul zilnic. Elevii lucrau ȋn intervalul de timp ȋn care aveau lecţia programatǎ ȋn orar, urmând să îmi 
trimită o fotografie cu rezolvarea fișei în contul meu de profesor, la secțiunea de mesaje sau atașând 
fotografia ca răspuns la tema postată de mine. Ulterior, elevii primeau comentariile mele conținând 
corectarea temei, aprecieri sau emoticoane. 

 După o vreme, am simțit nevoia de mai mult. Am intrat în grupurile de WhatsApp ale claselor la care 
predam și am început să le trimit, pe lângă fișele de pe Adservio, mesaje audio cu explicațiile detaliate ale 
sarcinilor de lucru. Copiii se simțeau mai încrezători auzindu-mi vocea și puteau pune întrebări dacă aveau 
nelămuriri sau simțeau nevoia unor informaţii suplimentare. Era clar un pas înainte. Elevii continuau să îmi 
trimită rezolvarea exercițiilor pe Adservio.  

 Între timp, pe Adservio a apărut opțiunea de lecție on-line. Primele întâlniri din mediul virtual cu 
elevii mei au fost extrem de emoționante, aproape că nu mi-a ajuns timpul unei lecții să intru în legătură cu 
fiecare elev și să purtăm scurte discuții. Avantajul lecţiilor pe Adservio este că profesorul inițiază întâlnirea 
și trimite invitația elevului care, având deja cont, se conectează foarte ușor. Profesorul vede lista cu toți 
elevii clasei, precum și cu elevii prezenți. El este cel care alege câte un copil care sǎ răspundǎ la lecție, 
astfel încât activitǎţile se desfășoară în condiții de maximă disciplină. Spre deosebire de Skype sau Zoom, 
ȋn cazul aplicaţiei Adservio, pe ecran nu apar toţi elevii ȋn acelaşi timp, ci doar profesorul şi copilul căruia 
profesorul ȋi deschide camera și microfonul. Marele dezavantaj al acestui tip de întâlnire este că elevii nu 
pot comunica între ei, dialogul se poartă doar între profesor și elevi. Dat fiind faptul cǎ materia pe care o 
predau este limba engleză, acest lucru era un mare neajuns, motiv pentru care am continuat să caut alte 
variante care să răspundă mai bine cerințelor predării unei limbii străine. 

 Următoarele încercări au fost pe Skype și Zoom. Ambele au marele avantaj că profesorul își poate 
vedea toți elevii deodată și că elevii se pot vedea şi pot comunica între ei. Prin opţiunea de Share screen, 
profesorul poate scrie la tablă sau poate partaja filme, cântece, planşe, desene, fişe, hǎrţi sau alte materiale 
didactice. E nevoie ca elevii să ȋşi descarce aplicația Skype în telefon sau pe laptop și să aibă un cont, iar 
ședința poate fi ințiată de oricare dintre participanți. Pentru că nu eram familiarizată cu această aplicație, la 
ȋnceput am avut nevoie de ajutorul elevilor mei mai mari care au inițiat apelul video și mi-au oferit 
explicaţiile de care aveam nevoie. Entuziasmul inițial a fost depășit și uitat în momentul în care elevii mei 
au început să facă glume precum închiderea microfoanelor celorlalți participanți, mâzgălirea materialelor 
partajate sau chiar excluderea altor participanţi din întâlnire. Aplicația pe care o foloseam acorda tuturor 
drepturi egale: oricine putea iniția întâlnirea, oricine putea închide microfoanele celorlalți participanți, 
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oricine putea da afară din întâlnire un alt participant. Bucuria descoperirii aplicației pe care o crezusem 
salvatoare a fost înlocuită de dezamăgire și confuzie. După câteva lecții cu adevărat minunate, demersul 
meu didactic a degenerat în haos. Am oprit întâlnirile on-line. Am revenit la Adservio trimițând fișe și 
continuând sǎ caut alte variante. 

 Pentru mine, soluția salvatoare s-a numit Zoom. Ideea mi-a venit discutând cu o colegă care deja 
folosea aplicația la o clasa primară. De această dată, nu am iniţiat nicio ȋntâlnire până ce nu am studiat bine 
aplicația. Am aflat că, dacă îmi descarc aplicația, ȋmi pot programa ȋntâlnirile şi pot beneficia de un ID 
personal și de o parola pe care le pot folosi la fiecare lecție. Elevii se pot loga pentru a participa la lecții și 
fǎrǎ a își descǎrca aplicația. Există opțiunea ca iniţiatorul ȋntâlnirii să le închidǎ microfoanele celorlați 
participanți când situația o cere. De asemenea, le poate deschide microfoanele sau le poate da posibilitatea 
să își deschidă singuri microfoanele la nevoie. Acest aspect s-a dovedit foarte important pentru că au existat 
situații în care zgomotul unei alarme, o bormașină, un motor de mașină sau chiar un părinte care participa 
la o ședință într-o cameră alăturată să devină serioase obstacole în desfășurarea lecțiilor în condiții optime. 
Utilizând această opțiune, am asigurat liniștea și disciplina întâlnirilor. 

 Cum se desfășurau lecţiile noastre? În fiecare dimineață, trimiteam un mesaj pe Adservio prin care 
îmi anunțam elevii cǎ urma să ne întâlnim pe Zoom la ora stabilită ȋn orar. Le trimiteam ID-ul si parola 
întâlnirii. Lecțiile durau 40 de minute, aceasta fiind durata standard a întâlnirilor gratuite de pe Zoom. De 
cele mai multe ori, se pierdeau primele 10 minute cu logarea și socializarea. Apoi, urmam exact etapele 
unei lecţii obișnuite. Folosind opțiunea Share screen pe care o folosisem şi pe Skype, puteam scrie la tablă 
cuvintele şi expresiile noi, rulam filmuleţe ce conțineau explicații, dialoguri sau cântece. Am descoperit că 
există opțiunea ca elevii să scrie la tablă. |Când elevii mici au început să deseneze sau sǎ mâzgăleascǎ fișele 
sau tabla distrăgând atenția colegilor, le-am restricționat accesul intrând ȋn secţiunea Security( Securitate) 
şi debifând opţiunea Allow participants to annotate on shared content (Permiteţi participanţilor sǎ facǎ 
adnotǎri pe conţinutul partajat).  

 Am stabilit un set de reguli care s-au dovedit foarte utile: toate camerele video sunt deschise pe toată 
durata întâlnirii, fiecare elev își folosește numele real, cine are ceva de spus ridică mâna, dacă în jurul lor 
este gălăgie, elevii ȋşi închid singuri microfonul pentru a nu deranja lecția. 

 Marea mea bucurie a fost că elevii participau în număr din ce în ce mai mare la lecții, erau foarte 
activi și comunicau mult unii cu alții organizaţi ȋn perechi sau pe grupe. Datoritǎ aplicaţiei Zoom am predat 
toată materia la toate clasele, am păstrat legătura cu copiii și am reușit să pătrund în universul lor personal, 
am cunoscut aspecte și persoane din anturajul elevilor mei pe care nu aș fi putut să le cunosc la școală 
(aproape zilnic făceam cunoștință cu câte o mămică, bunică, frățior sau animal de companie). Nu în ultimul 
rând, consider că i-am ajutat pe părinți să depășească o perioadă plină de provocări și, totodată, le-am 
facilitat înțelegerea complexității actului didactic, a greutăților ce pot apărea în timpul lecțiilor, dar și a 
modurilor în care își pot ajuta copiii.  
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 ŞCOALA DE ONLINE  

 
 PROF. INV. PRIMAR, VINTILA SIMONA  

 ŞCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI, JUD. BACAU 
 
La propunerea Parlamentului European şi Comisiei Uniunii Europene, profilul de formare al 

absolventului învăţământului primar se structurează pe opt competenţe cheie. Una dintre acestea este 
competenţa digitală. Această competenţă este inclusă în programele şi planurile de realizare a procesului 
educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un 
învăţământ de calitate care să corespundă noilor tendinţe pedagogice dar şi intereselor copiilor. 

Atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi şcoala online a reprezentat o provocare. Apariția 
calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv, pătrunderea 
hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație. În prezent, 
avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu 
scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, 
să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui 
să beneficieze elevii și profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru 
consultare personală sau profesională.  

La şcoală, elevul trebuie să se adapteze cerințelor, să aibă capacități de lucru cu calculatorul, să știe 
să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel încât să achiziționeze 
cunoștințe pe care, cu timpul, le va pune în practică. Introducerea în școală a tehnologiilor informației și 
ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă 
în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului 
cu clasa de elevi. Se observă faptul că gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și 
extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale. 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren deoarece performața în învățare este 
determinată de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate. Cadrele didactice caută să se 
adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional 
nou, profesorii crează teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu 
diagrame care le vor ușura munca didactică. În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca 
suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru 
a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare, dar 
și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. În cida faptului că elevii asociază, 
din ce în ce mai des, internetul cu un profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea 
profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv.  

 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
www.didactic.ro 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE-  

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
 

PROF ÎNV PRIMAR VÎRTOPEANU ELISABETA ȘTEFANIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU COLFESCU” ALEXANDRIA 

 
Ce am învățat din perioada în care am făcut școala de acasă? Ce ne-a plăcut la școala online și ce nu? 

O parte dintre cadrele didactice s-au simțit ca în vacanță. Ei și-au lăsat probabil teancul de teme adunat pe 
ultima sută de metri. Alții și-au format un program de lucru zilnic pentru a ține pasul cu programa 

Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste săptămâni, cu toții am rămas cu anumite impresii 
legate de școala online. Ca avantaj, pe mine școala online m-a eliberat de monotonia aceluiași program 
zilnic decis de oameni care nu au habar de ritmul de lucru diferit al fiecăruia dintre noi! Unii elevi nu se 
pot concentra bine dimineața, dar învață foarte bine după-amiaza. Alții nu se pot pune în funcțiune de la 
8:00, dar lucrează spectaculos de pe la 10 ș.a.m.d. Nu intenționez să contest necesitatea unui program fix 
de lucru. În lipsa acestuia, societatea nu ar mai putea funcționa normal. Însă, nu pot nici să neg că libertatea 
de a-mi organiza singură programul de predare m-a determinat să-mi rezolv sarcinile mai eficient și cu mai 
mult drag. 

În unele săli de clasă din România sunt peste 30 de elevi. Prin urmare, este foarte dificil ca toți să 
aibă șansa să participe activ la fiecare oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, mai ales în 
pauze. Pentru introvertiți e un adevărat consum de energie să petreci 6 ore într-o încăpere cu alte 30 de 
persoane cu care ești nevoit să socializezi. Școala online aduce cu sine un avantaj din acest punct de vedere. 
Astfel, îți poți scrie și învăța lecțiile urcate de profesori pe diverse platforme în liniștea și confortul casei 
tale. Fără certuri pentru nimicuri între colegi. Fără tot felul de presiuni sociale care inevitabil apar atunci 
când îți împarți spațiul cu câteva zeci de persoane. Pentru elevii introvertiți este o modalitate de lucru ideală. 

Școala online mi-a dat prilejul să explorez noi moduri de predare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am realizat o multitudine 
de de videoclipuri sau ppt-ri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuită. M-au ajutat să privesc 
subiectele predate la școală dintr-o altă perspectivă. Mai mult, mi-am dat seama că ceea ce la școală se 
predă în 50 de minute se poate învăța individual conspectând lecția mult mai rapid. 

Până acum v-am prezentat câteva avantaje ale școlii online, dar haideți să vedem și fața cealaltă a 
monedei. Dacă nu v-ați regăsit în rândurile de mai sus, poate că sunteți dintre cei care preferă școala clasică. 
Să vedem câteva argumente în favoarea ei! 

– lipsa accesului la tehnologie mi-a pus mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni 
suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor);  

– lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente – acasă există acces la toate 
resursele, online și offline, pentru copiat, nu ca la examene unde sisteme de copiere erau adesea descoperite 
și unde se căutau dispozitive mai elaborate gen căști de copiat și alte asemenea; 

 – mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Classroom, iar 
„școlarizarea” acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare; 

 – lipsa spațiilor potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 
copii în familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace; 

 – lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 
profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc; 
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 – mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la 
școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur, ceea ce pentru 
mulți elevi este extrem de dificil; 

 – presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de 
tehnologie (dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar majoritatea 
nu!);  

– se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 
ceva;  

– copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 
aptitudinile de socializare; copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 
online, o problemă majoră a vremurilor actuale. 

Învățarea online rămâne, deci, din perspectivă pedagogică, o formă alternativă la învățarea 
tradițională, implementată în situații de urgență, formă care cuprinde în nucleul său învățarea online, alături 
de alte forme complementare de instruire. Designul universal pentru învățare ar trebui să se axeze pe 
proiectarea de medii de învățare flexibile, incluzive și centrate pe elev, pentru a permite accesul la materiale, 
activităţi şi sarcini de lucru pentru toţi elevii / studenţii în această perioadă grea pe care o traversăm cu toții, 
elevi, părinți, profesori, întreaga societate. 
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ȘCOALA ON LINE 

 

PROF. INV. PRIMAR VIȘAN FLORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA, SAT FULGA DE JOS 

COMUNA FULGA, JUDEȚUL PRAHOVA 
 

 Determinați de situația actuală și folosindu-ne de tehnologia informatică, ne-am continuat cu copiii 

activitatea didactică on line. 

 

Pentru că lucrez într-o zonă rurală, ținând cont de posibilitățile elevilor, pe lângă platforma Adservio 

pe care ne-a pus-o la dispoziție școala, cel mai accesibil mod de lucru on line a fost WhatsApp unde am 

format grupul clasei. Conform orarului, aici am trimis zilnic temele de lucru care au constat în joculețe, 

teste, concursuri etc., pe lângă exercițiile propriu-zise din manuale și caietele auxiliare. 

 

În condițiile acestea am participat la concursul on line Eurojunior cu subiectele formulate în Google 

forms. 

 

Odată link-ul primit, elevii au dat click pe el și au rezolvat on line subiectele. Dacă totul a fost corect, 

după terminarea rezolvării au primit diplomă pe care și-au descărcat-o și mi-au trimis-o pe grupul de 

WhatsApp. 

 

 Elevii au fost chiar dornici și entuziasmați să lucreze în această perioadă fiind ajutați și susținuți de 

părinti. Am comunicat foarte bine și au rezolvat cu succes toate sarcinile.  

 

 Am ajuns la concluzia că învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente on line accesibile 

tuturor și multă determinare, voință și motivație. Putem încuraja elevii să lucreze și să învețe independent, 

și mai mult decât oricând putem face progrese împreună. 
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ȘCOALA DE ACASA ȘI INVAȚAMANTUL ON-LINE 

 

 PROF. INV. PRIMAR: VLAD TEODORA LAURA 

 ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” 

 FETEȘTI, JUD. IALOMIȚA 
 

Învățământul e o activitate complicată; nu știu dacă v-ați pus vreodată problema în felul ăsta, dar 

practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii cunoașterii umane, de la origini până în zilele 

noastre. E o poveste a acestei călătorii, și, la fel ca la toate poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar 

contează și talentul povestitorului. 
Criza prin care trecem are și niște aspecte pozitive. Unul dintre ele este că ne-a arătat cu foarte mult realism 

unde suntem. Iar un prim obstacol în calea învățământului mutat în online peste noapte ține chiar de 

profesori, nu de elevii care nu au acces. 

Profesorii, nu au fost pregătiți pentru a face învățământ la distanță, educație folosind tehnologia 

online. Este o mare diferență între activitatea de învățare în clasă, față în față, și cea care are loc în spațiul 

virtual. Chiar dacă sunt bine echipați cu certificări, diplome, trebuie să se facă o schimbare majoră de 

paradigmă. Și se constată, că profesorii nu dețin competențele respective. Dacă în ultimii 10 ani, de când 

tot vorbim de IT, de includerea ei în activitățile de predare, am fi început să practicăm aceste lucruri pe 

bune, probabil că ne-ar fi fost un pic mai ușor”. 

Apoi, desigur, urmează limitările materiale. Ele sunt atât la elevi, cât și la cadrele didactice. Nu toți 

copiii au echipamentele necesare. Dar, mai sunt și copii care au acces la internet și echipamente, dar care 

nu au participat. Fie că nu au fost interesați, fie că nu au considerat că e important, primele săptămâni au 

fost destul de confuze. Poate că unii copii nu au participat pentru că nu au un spațiu adecvat acasă, o 

cameră unde să își poată desfășura activitatea. Sunt destui profesori care nu au nici ei echipamentele care 

să suporte aplicațiile de care ai nevoie atunci când faci educație online. Cu un telefon nu poți să faci acest 

lucru. Menirea profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai mult. 

Nu e despre materie, despre obsesiile din capul nostru, este despre a-l vedea pe celălalt, care este un copil 

în creștere. Trebuie să vezi că acești copii au daruri diferite și să potențezi aceste daruri. Cred că on-line-

ul este un mijloc, nu un scop în sine”. 

Cadrele didactice au creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, au realizat înregistrari ale 

unor activitati, le-au dat foarte multe provocări practice și au învatat și ei, ca profesori, foarte multe lucruri 

noi. Au încercat să ia feedback și de la parinți, și de la copii și să construiasca relația între cadru didactic 

și elev, care are un impact clar asupra învățării. Cele mai eficiente au fost activitățile filmate și nu cele în 

care copiii au fost ținuți doar în fața calculatorului, pentru că sunt copii mici, de clasa I-a. Predarea on-
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line înseamna interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim 

învățarea și sa ne punem întrebarea ce este învatrea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul 

de acasă”. 

În urma învățării on-line s-a observat că relaţia cu elevii s-a îmbunătăţit, că şi-au dat toţi seama de 

importanţa întâlnirilor de la şcoală. În plus, au fost şi activităţi deosebite în această perioadă: „Am reuşit sa 

călătorim virtual, împreună, cu pregătiri şi bagaje, deci ne-am creat noi conexiuni emoţionale. ‘‘. În aceste 

condiţii de lucru, s-au a identificat avantaje şi dezavantaje ale studiului online: „Avantajul este acela legat 

de noutatea acestei realităţi, fiind o experienţă inedită, are un farmec ataşat. Este o invitaţie de nerefuzat 

pentru copiii nativi digital. Dezavantajele sunt lipsa apropierii fizice şi oboseala psihică pe care o cauzează 

expunerea la ecran“.  

Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 

lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – 

platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 

activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 

pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor . 

Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 

tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de 

programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, acces limitat la Internet 

lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din partea adulților . 
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,,ȘCOALA ALTFEL’’ LA GRADINIȚA 
 

PROFESORI INVAȚAMANT PREȘCOLAR:  
NICA DORINA/ VLAICU DANIELA 

 GRADINIȚA CU P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATA’’TULCEA  
 
,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.’’ I. Cant 
 
Programul ,,Şcoala altfel” reprezintă un program binevenit şi necesar. Copiii şi cadrele didactice, în 

contexte nonformale sunt mai deschişi, mai receptivi, mai relaxaţi, cu un plus de lejeritate în activităţile 
care le desfăşoară. Timpul liber este folosit într-un mod eficient şi educativ. 

Activităţile planificate au drept scop implicarea copiilor, a educatoarelor şi a părinţilor în activităţi 
care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor şi părinţilor, să pună în evidenţă talentele, 
abilităţile şi capacităţile acestora în diferite domenii, să îmbunătăţească competenţele sociale, nivelul 
cooperării. 

Profesorii și învățătorii sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc programul 
activităților, pe baza propunerilor venite din partea părinților și copiilor. Este important ca activitățile alese 
să aibă, pe lângă partea educativă și o parte distractivă, informală. 

Anul acesta școlar, ,,Școala altfel’’ s-a desfășurat în perioada 23-27.03.2020, dar având în vedere 
situația dată, de suspendare a cursurilor, a trebuit să adaptăm aceste activități care erau deja planificate, să 
se deruleze on-line. Timp de 5 zile, noi, educatoarele, alături de preșcolarii grupei mari ,,Steluțele’’ și 
părinții acestora am desfășurat diferite activități, de la vizionarea de materiale video, activități practice și 
călătorii virtuale, imaginare până la vizitarea unei biblioteci unde au ascultat povești, au experimentat 
situații noi de învățare, jocuri distractive și de mișcare.  

 În ciuda perioadei forțate de izolare, am căutat să ducem ,,învățarea ” dincolo de barierele sălii de 
grupă, chiar a celei de acasă, am comunicat și îndrumat permanent părinții prin diferite aplicații și platforme 
( WhatsApp, Kinderpedia, Zoom) pentru ca activitățile să devină cât mai atractive și să nu facă loc 
plictiselii.  

Activitățile au fost grupate pe o anumită temă, în fiecare zi a săptămânii( 5 zile) după cum urmează: 
 LUNI 
Biblioteca- loc al cunoașterii și al poveștilor 
 ,,La bibliotecă-joc de rol’’ 
Unul dintre părinți va fi bibliotecarul, iar copilul va avea rolul de vizitator/ cel care împrumută cărți. 

Părintele/educatoarea, va explica rolul bibliotecii în viața oamenilor, apoi îi va prezenta câteva tipuri de 
cărți. Vor stabili ce carte vor răsfoi/viziona /citi împreună. 

 ,,Hai la teatru! Artiști în devenire!’’-dramatizare  
 Folosind păpuși/siluete, ce au la îndemână, copiii și părinții vor alege o poveste cunoscută și vor intra 

în rolul unor personaje, redând o scenă dintr-o poveste, cu replici specifice sau pur si simplu vor improviza 
un dialog. 

 ,,Întâlnire cu ȚĂNDĂRICĂ ,, 
În fiecare zi, la orele 10, 00 conform graficului postat pe pagina de facebook, copiii vor viziona 

spectacolul programat. 
MARȚI 
Să ne amintim de SALINA POVEȘTILOR și să fim creativi 
 ,,Ne jucăm cu sarea’’ 
Pe o tavă, farfurie întinsă, copiii vor avea sare fină, iar cu ajutorul degetului vor desena diferite forme: 

soare, flori, nori, copaci, casă etc. 
 ,,Micii pictori’’-pictură  
Copiii pe o foaie A4, cu ajutorul unei pensule și acuarele vor picta un curcubeu, câmpie cu flori sau 

orice altceva, apoi vor presăra sare peste ceea ce au pictat, înainte ca aceasta să se usuce. Sarea se va dizolva, 
apoi vor scutura planșa de surplusul de sare. Se lasă planșa să se usuce, iar la final aceasta va avea o 
granulație frumoasă, o adevărată operă de artă. 
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 ,,Casa experimentelor simple’’-experimente- observarea sării (fină, albă, grunjoasă, închisă la 
culoare, impurități); experimente simple de dizolvare a sării în apă caldă, apoi apă rece; colorarea sării cu 
acuarele, colorant etc. 

MIERCURI 
Călătorie în lumea artei culinare 
 ,, Bucătarii iscusiți’’-activitate practică  
Copiii vor pregăti împreună cu părinții aranjamente pe platouri cu aperitive sănătoase și foarte 

arătoase: inimioare din ardei kapia, flori din ouă și legume, iepurași din ouă; sandwich-uri, salată de legume 
etc.  

 ,,Sănătatea e la noi acasă’’-activitate practică-pregătirea de deserturi preferate (salată de fructe, 
tartă cu fructe, clătite), băuturi delicioase și sănătoase (limonadă, sucuri de fructe, smooty, ceai). 

 ,,La masa cu zâmbete’’-activitate practic gospodărească unde copiii ajută la pregătirea și așezarea 
mesei. 

JOI 
Jocuri și jucării 
 ,,Fii inventiv!’’  
Dintr-o bucată de material aflată la îndemână, batic, eșarfă, față de masă etc. copilul trebuie să se 

gândească la un joc unde ar putea folosi acest accesoriu.) De ex.: ,, De-a Spiderman’’, ,,De-a prințul și 
prințesa’’. 

 ,,Orchestra veselă’’- joc distractiv  
Pe fondul muzical al unui cântec, părinții și copiii vor acompania, vor ține ritmul cu ajutorul unor 

linguri de inox, castrone. 
 ,,Aruncă la coș!’’-joc distractiv  
 Într-un recipient sau chiar coșul pentru rufe, se va așeza la o distanță apreciabilă, mai ales pentru 

copil, se vor arunca șosete-perechi făcute sub formă de minge. 
VINERI 
 ,,Ne jucăm, ne jucăm, împreună învățăm!’’ 
 ,,Să lucrăm împreună’’-desen  
În apropierea ferestrei, pentru ca soarele să pătrundă, la birou sau pe jos, se așază o fâșie de coală albă 

de dimensiuni cât mai mari, depinde ce vrei să redai. Se aranjează la marginea colii, diferite obiecte: 
dinozauri, ghivece, vaze cu flori, animale în așa fel încât umbra acestora să se contureze pe foaia albă. 
Copilul trebuie să traseze forma umbrei cu ajutorul creioanelor colorate sau cariocilor, apoi să le coloreze 
cu culoarea specifică. 

 ,,Știu să număr corect’’-exercitii cu material  
Un cofraj gol de 10 ouă, se numerotează fiecare locaș cu cifrele de la 1-10, apoi i se dă sarcină 

copilului să numere nasturii existenți și să-i așeze corect, recunoscând și cifra. De ex.: ,,Numără atâția 
nasturi, câte degete ai la o mână și așează-i unde trebuie!’’ 

 ,,Petrecere în pijamale’’-party în familie  
 Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul educaţional 

are rolul de a stimula şi valorifica talentul, aptitudinile, abilitățile în vederea dezvoltării şi formării unei 
personalităţi armonioase a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă, iar, noi, educatoarele, ne asumăm 
datoria profesională de a ne adapta cu dăruire schimbărilor impuse, pentru că în şcoala de azi, ca şi în şcoala 
de mâine ,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, educatorul trebuie să sprijine acest 
proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’. (Constantin Narly) 

 

Bibliografie:  
• Şerbănescu Horaţiu, Mişu Silvia, Seuche Radu, „Manualul 100 de idei de educaţie nonformală”, 

Editura Asociaţia Creativ, Bucureşti, 2010  
• Curs de formare continuă „Pedagogia cercetăşească- premisă în educaţia nonformală” 
• Bocoş, Muşata, ,,Instruirea interactivă’’, Presa Universitară Clujeană, 2002; 
•  http://www.scout.ro/  
• http://www.isj.ph.edu.ro 
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ȘCOALA DE ACASA – UN PAS SPRE NOUA TEHNOLOGIE 

 

 PROF. VOCHIȚU CARMEN 

 COLEGIUL ENERGETIC –RM. VALCEA 
 

 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă porțile școlilor pe o 

perioadă care se extinde pe mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze 

rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente 

online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și mai mult decât 

oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Apariția pandemiei a deschis o noua eră în digitalizarea învățământului din întreaga lume .Speriați 

atât de agresivitatea și contagiozitatea virusului cât și de faptul că elevii noștri nu pot să-și mai continue 

pregătirea, ne-am mobilizat și am încercat să depășim momentul și să fim alături de ei, oferindu-le suport 

educațional chiar dacă a fost un efort destul de mare atât din partea lor cât și a noastră a dascălilor.Cu pași 

mărunți am creat o școală online la care să poată avea acces cei mai mulți elevi și care să le asigure o 

pergătire riguroasă în continuare.Am creat inițial grupuri cu clasele pe WhatssApp, apoi am trecut la 

platforme cu un orar școlar care să le permită elevilor să-și recapituleze cunoștințele predate anterior, să 

rezolve sarcini de lucru, să lămurească tot ce aveau neînțeles . 

 Mai multe școli au organizat „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe platforme 

precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Zoom. Acesta a fost primul pas pentru a stabili calendarul 

online și modul cum vom comunica cu elevii. 

 Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 

comunicare și colaborare s-a dovedit a fi Google. O parte dintre elevi au îmbrățișat ideea activității online, 

dar din păcate sunt mulți elevi care au întâmpinat dificultăți create atât de lipsa resurselor materiale căt și 

de însușirea cunoștințelor abordate în cadrul orelor online.Oricât de departe a ajuns tehnologia niciodată nu 

poate să înlocuiască interațiunea umană, comunicarea directă profesor-elev, elev-elev menită să sprijine 

creativitatea și încrederea în sine a elevilor.Să sperăm că această perioadă este trecătoare, iar noi dascălii, 

să ne putem întoarce în sălile de clasă alături de elevii noștrii oferindu-le suportul și sprijinul atât 

educațional căt și moral de care au nevoie. 

 Important este să rămânem sănătoși, să aprecim efortul tuturor de a depăși această perioadă și nu în 

ultimul rând perspectivele noastre de viitor să depășească imaginația. 

 

 Sănătatea este un cuvânt mare. Ea cuprinde nu numai corpul, mintea și spiritul, ci și 

perspectiva unui om. – James H. West 
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AVANTAJELE ȘCOLII ONLINE  

ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIONAL ACTUAL 

 

PROF. VOICU ELENA LOREDANA 

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU,  

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA 
 

Criza socială generată de contextul pandemic a produs efecte diverse și în cadrul sistemului 

educațional, însă, din fericire, cele mai multe produse de învățare online au constituit o soluție salvatoare, 

prin accesibilitate și atractivitate. Multe materiale interesante au fost la libera alegere a copiilor, dar adaptate 

vârstei lor, aceștia putându-se bucura de resursele educaționale digitale indiferent de timp sau loc, dat fiind 

faptul că întotdeauna copiii au fost mai receptivi când a venit vorba de activitățile din zona digitală. 

Însă dincolo de orice, acest experiment social din domeniul educației a demonstrat că atât elevii, cât 

și profesorii sunt capabili să se adapteze la un mediu de comunicare precum cel utilizat în această perioadă 

dificilă a pandemiei. S-a observat o deschidere față de noile metode de învățare, potrivite profilului noilor 

generații digitale de copii. În acest context, printre avantajele școlii online se numără faptul că dezvoltă 

autonomia copiilor, materia poate fi reluată de copil oricând este nevoie, de obicei prezentările sunt 

interactive, mai ales la clasele primare, iar învățarea se poate realiza prin intermediul unor jocuri foarte 

distractive. 

 Platformele educaționale care au fost implementate în multe școli au forme de prezentare atractive, 

dovedindu-și astfel eficiența. Am apreciat considerabil faptul că la învățământul primar s-a pus accent pe 

jocuri logice, pe experimente și activități prin care s-au transmis informații copiilor într-un mod foarte 

plăcut, ceea ce a dus la deschiderea beneficiarilor față de ideea de învățare, copiii demonstrând o atitudine 

pozitivă față de procesul instructiv-educativ. Pe lângă platformele de interacțiune în timp real, foarte 

apreciate au fost și aplicațiile care facilitează schimbul de documente și care permit feedback din partea 

profesorului, cum este Google Classroom, sau aplicații precum Kahoot, Padlet, Wordwall etc. Se poate 

afirma în această situație că resursele digitale pot oferi pentru o perioadă scurtă un învățământ calitativ, 

care să corespundă atât tendințelor pedagogice moderne, cât și intereselor beneficiarilor direcți și indirecți 

ai sistemului de învățământ actual. 

În concluzie, toată această perioadă a demonstrat că învățarea poate continua și în școală, dar și 

dincolo de școală, iar elevii și profesorii lor pot lucra independent și eficient prin intermediul instrumentelor 

online, accesibile tuturor. 
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TEATRUL- FORMA DE CUNOAṢTERE 

 

PROF. VOICU VOICUṬA 

COLEGIUL TEHNIC ,,ION MINCU”, FOCṢANI 
 

Generaṭiile actuale reprezintă o permanentă provocare pentru cadrele didactice, iar necesitatea 

predării de acasă a sporit dificultatea. În ciuda a tot ceea ce a însemnat traversarea unei pandemii, personal, 

în calitate de profesor de limba ṣi literatura română, am descoperit că se poate preda ṣi de la distanṭă ṣi am 

folosit acestă situaṭie pentru a dezvolta cultura generală a copiilor.  

În acest an de studiu, elevii din clasa a XI-a au realizat studii de caz despre perioada paṣoptistă, epoca 

junimistă ṣi cea interbelică. Pentru fiecare perioadă literară, au analizat câte un text dramatic reprezentativ: 

Chiriṭa în Iaṣi de Vasile Alecsandri, O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale ṣi Jocul ielelor de Camil 

Petrescu. Pentru o mai bună înṭelegere a fenomenului literar, le-am propus vizionarea scenei patru din opera 

The Glass Menagerie de Tennessee Williams, pe care, ulterior, am dezbătut-o. Menṭionez faptul că scena 

nu a fost subtitrată pentru acurateṭea actului artistic. În urma discuṭiilor, fiecare a avut de făcut un eseu, care 

a fost trimis pe Adservio pentru verificare. În rândurile de mai jos, reproduce idei din timpul conversaṭiei 

avute pe Skype, după vizionarea secvenṭei. 

Teatrul lui Tennessee Williams pare să îṣi aibă sursa în traumele personale. El manifestă interes 

pentru temele psihologice ṣi pentru personalități nevrotice. Una dintre piesele sale cele mai cunoscute este 

The Glass Menagerie (1945), care folosește cadrul nerealist al unei „piese de memorie”, în care Tom, 

personajul principal, își amintește scene de viața trăită într-un apartament cu sora sa, Laura, și mama lor, 

Amanda, după ce au fost abandonați de tatăl alcoolic. 

Deoarece piesa se bazează pe memorie, Tom avertizează publicul că ceea ce vede poate să nu fie 

exact ceea ce s-a întâmplat. Tom joacă un dublu rol, amplificând nivelurile de analiză și de receptare. El 

este deopotrivă vocea textului primar și a celui secundar (din didascalii). În acest fel, tensiunea dramatică 

sporeṣte, textul imitând procesul de concepere a operei sub ochiul atent al cititorului sau al spectatorului. 

Intriga scenei patru rezidă în conflictul interior declanṣat între dorința de a evolua prin actul scrierii 

ṣi obligaṭia faṭă de familie. Gesturile, mimica, limbajul selectat, totul capătă profunzime ṣi implică lectorul/ 

spectatorul în decodarea mesajului artistic. De exemplu, structura ,,Tom fishes in his pockets for door-key” 

exprimă imposibilitatea de a găsi o soluție, chiar dacă „ușa” este atât de aproape. 

Amanda este părintele dominator și manipulator. Laura Wingfield este fiica Amandei și sora mai 

mare a lui Tom. O boală din copilărie a cauzat un handicap fizic și o fragilitate mentală, dezvoltându-i un 

complex de inferioritate care a izolat-o de lumea exterioară. Ea a creat o lume proprie simbolizată de 

colecția de figurine din sticlă. Unicornul o poate reprezenta pe Laura, deoarece este unic și fragil. Tom 
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Wingfield lucrează la un depozit de încălțăminte pentru a-și sprijini familia, dar este frustrat de meseria sa 

și aspiră să fie poet. El se luptă să scrie, în același timp fiind lipsit de somn și devenind iritabil. Cu toate 

acestea, el evadează din realitate prin excursii nocturne la filme. Tom se simte obligat să aibă grijă de 

familie, dar își dorește ṣi să scape din acest univers apăsător fără să facă vreun rău cuiva. Atât Tom, cât ṣi 

Laura sunt personaje multidimensionale, care dezvăluie complexitatea psihologiei umane și a pânzei de 

păianjen a gândurilor și a sentimentelor. 

Limbajul este simbolic pentru a atrage atenția asupra naturii sale artistice. Nivelurile de lectură se 

înmulțesc prin intertextualitate. Astfel, se face referire la un personaj din opera lui Shakespeare, Malvolio 

( ,,The headliner on this stage show was Malvolio the Magician.”), ca oglindire a rolului pe care Tom îl 

joacă într-o existență nesatisfăcătoare. Există un câmp semantic dominant al claustrării, expresie a unui 

orizont închis și a vulnerabilităṭii: ,, a canary cage”, ,, a bowl of gold- fish”, ,, the coffin” - metaforă a lumii-

mormânt. Metafora unghiilor ilustrează necesitatea de a găsi o modalitate de a scăpa fără a face rău propriei 

familii ( ,,We nailed him into a coffin and he got out of the coffin without removing one nail”).Un rol 

important în decodarea mesajului îl joacă indicaṭiile scenice care completează portretul moral al 

personajelor și amplifică sensurile ,,(He pulls from his back pocket a shimmering rainbow-coloured 

scarf.)”. Eșarfa- curcubeu amintește de lumina curcubeului reflectată în figurinile de sticlă, referire la titlu 

și la femeia vulnerabilă și angoasată întruchipată de Laura, care trăiește într-o lume fantezistă ṣi fragilă. De 

asemenea, Tom încearcă să scape de el însuși prin filme și băutură. 

 ,, Piesa din memorie” povestită de Tom este un strigăt de ajutor. Este ca ṣi cum ar vrea ca cineva din 

public să îl salveze, validare a complexităṭii textului dramatic ce împlică o dublă cunoaṣtere: a celuilalt ṣi 

a sinelui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

Modern Drama and the English-Language Stage (lecture notes), Ioana Mohor-Ivan, Galati, 2015 
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SCOALĂ ALTFEL / SCOALĂ DE ACASĂ 

 

VOICULESCU SIMONA 
 

 Pandemia de coronavirus a mutat școala acasă și pe internet. Profesorii și elevii sunt capabili să se 

adapteze la un mediu de comunicare online, problema este că apar numeroase impedimente pentru învățarea 

de acasă. Nu toți elevii au acces la internet și la tehnologia necesară. 

 Elevii scolii unde îmi desfășor activitatea au avut orarul stabilit la nivelul unității școlare. Am 

respectat orarul, prezenta elevilor fiind foarte buna, având în vedere că toți au acces la internet și la 

echipamentele necesare. Trebuie să spun că este vorba despre o scoală urbana, întreagă activitate a fost 

coordonata de conducerea scolii și am avut permanent sprijinul părinților. Am înțeles că lecțiile online sunt 

un instrument nou pentru majoritatea elevilor, profesorilor și părinților. 

 Lecțiile mele au fost ținute pe Zoom și WhatsApp. Am încercat să nu pun presiune pe copii, primele 

ore fiind destul de confuze. Nu toți înțeleseseră necesitatea izolării, dar se bucurau de timpul petrecut cu 

părinții.  

Fiind profesoara de fizica, am întâmpinat dificultăți în realizarea experimentelor. În contextul în care 

elevul nu mai are profesorul lângă el, riscul elevilor de a nu înțelege este mult mai mare. Am improvizat, 

dar de mare ajutor sunt și experimentele virtuale. Îndrumați de mine și ajutați acasă de părinți elevii s- au 

descurcat.  

Nu putem să tragem concluzii referitoare la aplicarea învățământului online pe termen lung. Consider 

că educația online și cea tradițională trebuie dozate în proporții corecte, astfel încât copiii să se dezvolte 

armonios. 

Copiilor le este dor de colegi, vor să se întoarcă în sala de clasa. Este o mare diferență între activitatea 

de învățare în clasă, față în față, și cea care are loc în spațiul virtual.  

Eu profesorul, am nevoie să văd privirea elevului meu, să simt că a înțeles sau nu ce-i transmit, să-i 

văd bucuria sau nedumerirea.  

 Nu cred că procesul de învățare poate să se desfășoare exclusiv online, oricât de evoluate și 

perfecționate ar fi platformele educaționale. 
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SISTEMUL DE EDUCAȚIE ȘI ȘCOALA ON-LINE 

 
BIBLIOTECAR: LUMINIȚA VRABIE 

LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI TECUCI 
 
 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate, unele 

dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: 
cea digitală. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 
elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma 
lecțiile on-line. Cel mai mare câștig a fost că profesorii s-au unit, iar copiii au venit la această întâlnire on-
line și au împărtășit profesorilor cunoștințele dinȘcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile 
viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. Predarea on-line 
înseamna interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim învățarea și sa ne 
punem întrebarea ce este învatrea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă”. 

 Experimentele pe care le traversează sistemul de educație românesc în timpul acestei crize ar trebui 
să ne ajute să construim un sistem hibrid: on-line și off line. O soluție fericită din acest punct de vedere 
sunt produsele de învățare online, unde copiii descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg 
diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. Școala Intuitext, de pildă, este un produs online special 
creat pentru copiii din clasele I-III, unde cei mici exersează și aprofundează sub formă de jocuri interactive 
noțiuni predate la clasă de către învățătoare. Iată și alte beneficii ale acestei platforme care schimbă din 
temelii atitudinea copiilor față de școală și față de pregătirea temelor zilnice: 

 Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din orice 
loc. Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai productive sau pot 
renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. 

În plus, micii exploratori descoperă aici mai multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, 
animații, filme, imagini), reunite într-un singur loc și grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 
Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații venite 
din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca o experiență pozitivă, Școala 
Intuitext poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea seama că învață în același 
timp.Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni atractive 
cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. 

 Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce mai greu să avem un 
management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de volumul impresionant de 
informaţie, un sistem online/digital de predare al acestuia devine pentru noi din ce în ce mai atractiv, mai 
ales pentru cei mici.Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje 
celor mici spre mulțumirea părinților. 

 Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă asupra 
materiei repetate sau activităților intreprinse. Noi am realizat un mix ideal de mijloace audio şi vizuale, 
animaţii cât şi simulări, dar şi conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici. 
Considerăm folosirea platformelor online de educație ca fiind o metodă bună pentru copiii isteți ce sunt 
puternici motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ. De 
asemenea, doar pe www.scoalaintuitext.ro cei mici se dezvoltă pe deplin și din punct de vedere social sau 
al Inteligenței Emoționale, lucruri realizate mai greu la școală. 
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„O SOCIETATE ÎN CONTINUĂ SCHIMBARE” 

 
 PROF. VUG ADELA- ELEONORA 

 GRĂDINIȚA P.P.NR. 5, LUGOJ / TIMIȘ 
 
 Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfăşurate la intervale 

scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului de 
viaţă al omenirii. Grădinițelor și școlilor le revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în 
întâmpinarea nevoii de schimbare, să o anticipeze, să o dorească. 

 Şcoala românească din ultimii ani începe să fie ,,altfel’’ decât era acum zece ani. După cei, deja 
proverbiali, ,,şapte ani de acasă’’, activitatea din grădiniță influenţează decisiv dezvoltarea personalităţii 
copilului.  

 Educaţia trebuie să devină cea mai importantă şi cea mai rentabilă investiţie pentru viitorul ţării. Ea 
trece prin mintea şi sufletul celor care o proiectează şi o realizează zilnic în şcoala de azi şi în şcoala de 
mâine - educatorii. 

 În şcoala de azi, ca şi în şcoala de mâine -„Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, 
educatorul trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’. 
(Constantin Narly) 

 Meseria de profesor nu se găseşte între cele mai solicitate, dar nici între cele evitate.  
 Profesiunea intelectuală, respectată, nu distribuie deţinătorului putere, influenţă sau venituri 

superioare. Dar conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul din motivele de bază în 
alegerea acestei profesiuni.  

 Progresul învăţământului înseamnă slăbirea controlului profesorului, nu dincolo de un anumit prag 
şi instaurarea unei atmosfere relaxate de învăţare, în condiţiile locomoţiei optime a grupului spre scopul pe 
care şi l-a propus.  

 Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, 
la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd 
educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea 
copilului în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de 
sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. 

 Cât de plăcut este pentru noi, adulţii, să întâlnim dimineaţa, în drum spre serviciu, grupuri de elevi 
îndreptându-se grăbiţi spre grădiniță sau spre şcoală, cu ochii cârpiţi încă de somn, dar veseli şi gureşi, 
umplând străzile de larmă şi voie bună !  

 Dar în aceste timpuri schimbătoare, în care atât noi, adulții, cât și copiii noștri, suntem nevoiți să ne 
adaptăm la ritmul alert al schimbărilor, de aceea, datorită situației globale de pandemie, cu toții am fost 
puși în situația de a găsi metode și resurse de a ne continua activitatea didactică.  

Analizând implicarea copiilor şi a familiilor acestora în activitatea din grădiniță, am stabilit că este la 
îndemâna noastră să demarăm un program de studiu și activitate pe un grup de wathapp, pe durata 
pandemiei de coronavirus, astfel încât toți copiii să aibă acces la informațiile transmise de către noi, 
educatoarele. Așadar, am inclus toți părinții în acest grup și astfel comunicăm cu toții, copii și părinți. A 
fost nevoie să ne reorientăm spre teme de studiu accesibile tuturor, dar spre mulțumirea noastră, totul a 
decurs chiar foarte bine. 

Copiii așteptau cu nerăbdare o nouă zi în care părintele să-i dezvăluie o nouă activitate cu „doamna”, 
ca feedback, am primit poze și filmulețe video din timpul activităților desfășurate de ei împreună cu părinții. 
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Cum este de așteptat, în astfel de cazuri, există și situații mai puțin plăcute, de exemplu, nu ne putem 
vedea unii cu alții, nu ne zâmbim, nu există apropiere fizică, pe care copiii o resimt la fel de greu ca și 
adulții. Mergem spre viitor, cu speranța că „totul va fi bine!”  

Copiii par să înţeleagă mai uşor necesitatea adoptării unui comportament adecvat atunci când e vorba 
de modificări în ritmul regulat al vieții, dovedindu-se din nou că practica are mai mult succes în educaţie 
decât teoria.  

Pe de altă parte, implicarea părinţilor îi obligă la responsabilitate, la cointeresare, la participare activă, 
elemente care presupun o comunicare sporită şi sudează relaţii; ei devin modele pentru copiii lor, generează 
stări sufleteşti înălţătoare, de ambele părţi. 

Pionul principal rămâne însă, educatoarea, care cu tact, cu delicateţe, şi cu fermitate poate juca rolul 
de liant al colectivului de părinţi care fie nu ştiu ce să facă, fie nu se gândesc că ar trebui făcut ceva, fie nu 
îndrăznesc să intervină, cu toate că, de multe ori, ei sunt cei care vin cu propuneri, cu soluţii. Important este 
modul în care li se prezintă situaţiile şi în care sunt capacitaţi de către parteneri. 

 E dificil să mă gândesc că acești copii minunați pe care i-am coordonat timp de trei ani, la toamnă se 
vor îndrepta spre școală, pe un drum cu necunoscute, spre un viitor pe care nu-l cunosc.  

 Pot spune, cu siguranță, la grădiniță nu este mereu ușor, a fost și greu dar și frumos – însă gustul cu 
care am rămas după această experiență a fost dulce-amărui. 

 Odată cu trecerea timpului toate aceste amintiri vor reveni doar când voi privi fotografiile cu 
instantanee din activitățile realizate cu copiii în grădiniță sau în alte împrejurări. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
1. Creţu, T, „Stimularea potenţialului intelectual al copiilor, în vederea obţinerii succesului şcolar”, 

Buc., Ed. Semne, 2003. 
2. Ecaterina Vrâşnaş – “Consilierea şi educarea părinţilor”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002 
3. Fluieraş, V., Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 

2005; 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE INTRODUCERII MIJLOACELOR TIC 

ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VULC ELENA MIHAELA 
COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI EMINESCU”PETROȘANI 

 
În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în 

procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare 
în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume: creşterea eficienţei activităţilor 
de învăţare, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu  

Instruire asistată pe calculator prezintă avantaje şi dezavantaje. Avantaje putem aminti: stimularea 
capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă, creşterea 
randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor, întarirea 
motivaţiei elevilor în procesul de învăţare, instalarea climatului de autodepăşire, dezvoltarea culturii 
vizuale, conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea.Cu toate acestea avem şi 
dezavantaje: folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 
investigare a realităţii, individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev, 
utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca plictiseala, 
monotonie, costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 
parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 

Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace 
didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a 
calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. 
Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le 
valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 

Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot mai mult folosită în scop educaţional prin mijloace de 
prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în procesul de 
învăţare a copiilor şi în mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, folosirea 
TIC este de mare importanţă pentru aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să 
exprime dorinţe, necesităţi. 

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin care elevii 
reuşesc să exploreze idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind din ce în ce mai 
personalizat, individualizat şi eficient. Se remarcă o serie de avantaje ale utilizării TIC în procesul 
educaţional al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: 

 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport 

de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009. 
2.(Online:www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdfhttp://www.1educat.ro/resurse/softwar

e_educational/tehnologii_in_educatie.pdf 
3. http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie 
4. http://webcache.googleusercontent.com/ 
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 #ȘCOALA ONLINE - CREATIVITATE ȘI DETERMINARE 

 
 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1, MATCA – GALAȚI  

 PROF. VULPE MARIANA DANIELA  
 
 ,,Orice proiect de educație la distanță este, de buna seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirma prof. univ.dr. Constantin Cocoș  
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care s-a extins pe mai multe săptămâni, am fost provocați să ne adaptăm rapid și să transmitem un mesaj 
important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor 
și multă determinare, astfel am încurajat elevii să învețe și să lucreze independent. 

Poate nu întâmplător, prezența la clasă online a fost covârșitoare, iar acest fapt se datorează 
instrumentelor atent alese cât si a platformelor de învățare folosite. Pot spune că interesul elevilor pentru 
educație și interacțiune a crescut, odată cu aceste limitări sociale care nu depind de noi. Atât adulții cât 
și cei mici au realizat în acest context că sunt aspecte semnificative ale vieții care contează cu adevărat: 
interacțiunea socială, atmosfera de la școală, sprijinul din afara orelor pe care profesorul îl oferă cu drag 
prin vocația sa, contribuția părinților la formarea micilor oameni, colegialitatea și spiritul de echipă. 

 
Pentru învățământul primar, pentru a fi cât mai eficienți trebuie să se țină cont de anumite aspecte.  
 Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger, Facebook sau canalul prestabilit cu 

părinții sau cu elevii, orarul și modul de derulare a orelor. 
 Puteți pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care veți organiza 

întâlnirile online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe 
Zoom, de la 10 la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

 Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să sprijine 
învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet 
de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

  În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a se 
putea conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are elevul 
în grijă săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. Puteți comunica și telefonic 
cu elevii și chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătați că vă preocupă starea 
fiecăruia și că aveți în continuare așteptări și sarcini clare . 

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă 
reală, aveți nevoie de trei tipuri de resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și 
text, cu elevii. 

Zoom sau Google Meet  
2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care 

facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, 
între învățător și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care 
permite și feedback din partea învățătorului. Aici recomand Google Classroom . 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 
sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor 
live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, 
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Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu 
individual. 

• ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare, pe 
care elevii o pot folosi independent, pentru a aprofunda și a lucra 
individual teste și exerciții create în prealabil de profesor. Acesta 
poate adăuga clipuri video cu explicații, exerciții și teste pentru orice 
materie și poate urmări rezultatele fiecărui elev direct din aplicație. 
Partea bună este că odată înscrisă o clasă de la o anumită școală, orice 
profesor poate asigna exerciții și teste aceleiași clase, fără a mai 
introduce elevii încă o dată. Elevul primeste feedbeakul imediat.  

• Quiz-uri prin Kahoot pentru verificarea cunoștințelor și feedback: aceasta este o platformă 
gratuită cu ajutorul căreia puteți crea teste interactive, în care elevii răspund într-un timp limită, 
folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un test, veți putea trimite un cod de acces (PIN) elevilor care 
îl pot accesa din aplicația Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele răspunsurilor 
apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. Vă recomandăm să îl folosiți doar ca instrument de 
verificare a cunoștințelor sau feedback pentru a vedea ce au înțeles, cât de implicați au fost și cum se 
simt elevii.  

• Alternative de aplicații pentru quiz-uri online sunt și Quizizz  și Kidibot (pentru aceasta, elevii 
au nevoie de email). 

Padlet: o platformă de colaborare online, unde puteți crea 
împreună cu elevii table cu post-it-uri virtuale, imagini, link-uri și 
documente. Înregistrându-vă cu un email, gratuit, puteți folosi o 
“tablă” virtuală pe care o puteți împărtăși cu orice elev sau profesor, 
printr-un link unic, unde fiecare poate contribui (de pe mobil sau 
laptop) și toți pot vedea contribuțiile celorlalți. Puteți folosi aplicația 
pentru sesiuni de brainstorming, pentru a aduna lucrările elevilor și 
a le oferi feedback individual, pentru a le urmări progresul sau 
pentru a colecta, ca într-un jurnal al clasei, ce au învățat lucrând acasă, ce îi inspiră, ce vor să învețe etc.  

Cȃteva recomandări pentru aceast tip de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade: 
 Asigurarea unei comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în care 

elevii adresează întrebări și omiterea unui așa-zis ”dialog suprapus” astfel încât, într-un timp limitat elevii 
să poată oferi clarificări specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;  

 Monitorizarea continuă și activă de către fiecare cadru didactic, a platformei utilizate, chiar a 
telefonului mobil în vederea aigurării unei comunicări eficiente, și optime, de suport, cu toți părinții elevilor 
împlicați în acest proces de învățare; 

 Evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor on-line 
îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; 

 Evitarea solicitӑrii imprimӑrii (listării) tuturor fișelor de lucru individual recomandate (Toate 
activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); 

 Asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică individuală 
(sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt închise. 
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PROGRAMUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE DIN SǍPTǍMANA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL” 

25 - 29 MAI 2020 
 

PROF. VǍDUVA ANCA-ELENA 
GRADINIȚA CU P. P. OSTROVENI 2 

RM VALCEA 
 
 Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la problemele cu care se 

confruntă societatea la nivel mondial, dar și la nevoile individuale ale copiilor. Schimbul acesta brusc, 
neprogramat, neașteptat și chiar impus de situație, ne-a afectat în egală măsură pe toți: cadre didactice, copii 
părinți. Informațiile îngrijorătoare, frica legată de viitor, îngrijorarea pentru familia noastră și pentru toți 
cei dragi aflați la distanță de noi se adaugă peste anxietatea schimbării și generează o avalanșă de emoții.  

 Plecând de la idea că “Educația înseamnă adaptabilitate și creativitate”, am considerat necesar ca 
în acest nou context, să le oferim copiilor oportunități de dezvoltare, să le transmitem și cultivăm emoții 
pozitive, să le sugerăm activități de relaxare utile și instructive. 

Planificarea activităților: 
Luni 25.05.2020 
“Nu contează că ești mic, dacă te pricepi un pic!” - Cum și din ce putem să facem plastilină acasă. 
Obiective: 
- să cunoască ingredientele din care se poate obține plastilina; 
- să urmeze etapele pentru a obține produsul (amestecare, frământare, modelare) 
Marți 26.05.2020 
“Jocuri în familie”- activități ludice de socializare (jocuri de construcție, de mișcare, jocul umbrelor, 

căutătorii de comori, etc) 
Obiective: 
- să respecte regulile jocurilor; 
- să experimenteze diverse tipuri de jocuri; 
- să împărtășească sentimentele atunci când pierd sau câștigă; 
Miercuri-27.05.2020 
“Micul artist”- - pictură pe pietre/faianță/sticlă/garduri, etc 
Obiective: 
- să cunoască materialele necesare (pensule, vopsea, tempera); 
- să realizeze lucrări originale, pe alt support de lucru; 
Joi-28.05.2020 
“Desertul preferat/sandviciuri haioase” 
Obiective: 
- pregătirea ingredientelor; 
- prepararea produselor sub supravegherea unui adult; 
Vineri-29.05.2020 
“Confecționăm jucării din materiale reciclabile”-activitate practică 
Obiective: 
- să selecteze materiale din care pot să realizeze o jucărie (cutii de iaurt, brânză topită, lapte, tuburi 

de șervețele, nasturi, clești de rufe, peturi, dopuri de sticlă, etc); 
- să învețe să prețuiască jucăriile (realizarea lor necesită timp și efort); 
- să colaboreze cu părintele pentru realizarea jucăriei. 
 
 
Bibliografie: 
1.Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2000 
2 *** - Situatia copilului si a familiei în România, UNICEF, 1997. 
3. Palatul copiilor Brașov Ghidul activităților educative interdisciplinare 
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ÎNVĂȚAREA ELECTRONICĂ (E-LEARNING) 
 

PROF. VĂDUVA VIORELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PEȘTEANA-JIU, JUD. GORJ 

 
Termenul de e-learning mai este cunoscut și sub numele de învățământ electronic, învățământ online, 

educație online, învățământ la distanță, învățământ pe web, etc., este un termen generic care desemnează 
învățarea prin intermediul mijloacelor electronice. 

 Învățarea electronica este o sinteză care rezultă din utilizarea electronică împreună a Instruirii 
Asistate de Calculator cu instruirea prin Internet, o experiență care duce la înțelegerea și stăpânirea de noi 
cunoștințe și îndemânări, întocmai omologului său traditional-experiența învătării în sala de clasă. 

Specificul instruirii bazată pe calculator constă în faptul că oferă inserții de secvențe, lecții, fragmente 
demonstrative, concepute în stiluri de prezentare variate, de la material de tip text de lecturat până la 
material de simulare și vizualizare. Apare posibilitatea recurgerii la foarte multe soluții metodologice, 
rezultat al integrării unor asemenea tehnologii. 

Impactul inserțiilor tehnologice asupra calității instruirii este în funcție de calitatea respectivelor 
înregistrări, de măsura în care proiectarea acestora are în vedere încorporarea diferitelor medii statice (text, 
grafică, imagine) și medii dinamice (audio, tehnici video, animație). 

Având o serie de funcții și roluri calculatorul poate fi privit ca al treilea actor care, împreună cu 
profesorul și elevii, contribuie la căutarea și găsirea unor soluții mai bune la problemele specifice activității 
didactice. Aceasta reclamă o reconsiderare a activității profesorului, o redefinire a rolurilor acestuia. Sursele 
cunoașterii tradiționale, profesorul și manualul, se vad puternic concurate, nu mai dețin o poziție cheie. 

Intervenția calculatorului în câmpul instruirii preia multe din funcțiile și sarcinile care, prin tradiție, 
apartineau profesorului. Calculatorul devine un mijloc de intervenție direct în organizarea situațiilor de 
învățare, preluând o serie de sarcini legate de organizarea activităților de repetiție, exersare, de evaluare 
ușor transferabile acum asupra noii tehnologii. Calculatorul poate îndeplini un rol tutorial, ajutând elevii să 
progreseze mai rapid. 

În schimb, i se oferă profesorului disponibilități de timp, care îi permit să se ocupe mai mult de 
organizarea învățării, de structurarea conținuturilor, de exersarea gândirii la elevi, de stimularea creativității 
acestora. Profesorul îndeplinește un rol de coordonator, canalizând și orientând transmiterea fluxului 
comunicațional pe traseul profesor-elev-calculator.Rolurile și funcțiile profesorului se modifică. 

În raport cu sarcinile concrete de învățare, elevii au posibilitatea să studieze, fie în grup (colectivul 
clasei), fie individual, în ritmul propriu și independent de ceilalți, asemenea produse didactice. 

Pe acest fundal de posibilități de transmitere-receptare, elevii pot alege cursuri potrivite stilului lor 
propriu de învățare, de la modurile pasive de învățare prin citire de text, ascultarea clipurilor audio și 
vizualizarea graficelor, până la modurile active de învățare, axate pe vorbire activă, prin scris, email și chat. 

Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, 
utilizatorul putând hotărî singur, data şi ora la care se implică în activitatea de instruire. 

Faţă de sistemul tradiţional de învăţământ, e-learning-ul prezintă numeroase avantaje: 
•posibilitatea de a accesa conţinutul materialului educaţional de oriunde şi oricând, cu ajutorul 

computerului personal şi a reţelei;  
•prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educational;  
•permite acomodarea la multiplele stiluri de învățare, face învățarea mai eficace, asigură un mare grad 

de reținere a informației; 
•influențează formarea opiniilor și a atitudinilor; 
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•metode pedagogice diverse – programele e-learning trebuie să aibă la bază diverse metode 
pedagogice, care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare: de la parcurgerea materialelor 
didactice, la realizarea proiectelor, la evaluarea online şi până la certificarea programului, dacă este cazul; 
o serie de experimente care studiază efectul pe care îl au utilizarea diverselor medii în însuşirea 
cunoştiinţelor au dus la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în proporţie 
de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate; 

•individualizarea procesului de învăţare – fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de asimilare şi se 
bazează pe un anume tip de memorie în procesul de învăţare (auditivă sau vizuală), parcurgerea cursurilor 
poate fi făcută treptat şi repetat, controlându-şi rapid progresele, beneficiind de un feedback rapid şi 
permanent; unii subiecţi au un randament mai bun în weekend, alţii la primele ore ale dimineţii; 

• interacţiuni sincrone şi asincrone – cele două tipuri de interacţiuni dintre instructori şi instruiţi se 
pot completa. Instruirea sincronă este instruirea care se desfăşoară în cadrul unei săli de clasă virtuale, în 
care instruiţii şi instructorii se întâlnesc şi acţionează ca şi cum s-ar afla fizic în acelaşi loc. Exemple de 
instruire sincronă sunt clasele virtuale, video sau audio conferinţele, comunicaţia dublă prin Internet. 
Instruirea asincronă, în care participanţii nu sunt conectaţi în acelaşi timp la reţea, este opusul instruirii 
sincrone. 

• tehnologii dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, şi evaluări 
formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatorii cei mai 
avizaţi; 

•necesită autodisciplina de a studia cu regularitate, bunăvoința de a lucra independent. 
Dezavantajele educaţiei de tip e-learning sunt: 
 •acest tip de educaţie la distanţă necesită eforturi consistente şi susţinute din partea tuturor 

participanţilor la procesul instructional (elevii trebuie să fie extrem de motivaţi, altfel se instalează 
fenomenul de abandon);  

• necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor; 
•costuri mari pentru proiectare şi întreţinere (comparativ, însă, cu toate costurile pe care le implică 

procesul educaţional clasic, costurile e-learning sunt net mai mici). 
Cu toate aceste dezavantaje sau limitări, experienţa platformelor e-learning deja funcţionale a 

demonstrat faptul că participanţii la educaţie prin intermediul noilor tehnologii e-learning se familiarizează 
în scurt timp cu mediul virtual şi intră relativ repede în ritmul natural al transmiterii şi, respectiv, însuşirii 
de cunoştinţe prin acest modern şi eficient tip de educaţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
1.Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006 
2.Integrarea Tehnologiei Informaţiei și a Comunicaţiilor (TIC) în Curriculumul Național. Discipline 

Informatice. Suport de Curs. 2012 
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ȘCOALA DE ACASĂ –O NOUĂ PROVOCARE 

 
PROF. INV. PRIMAR VALEA ANICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT, JUD. MUREȘ 
 
 „Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”- prof. univ. dr. Constantin Cucoș. 
 A aduce școala în casă a fost un experiment bun și revelator. Învățarea de acasă e la fel de importantă 

și poate chiar mai consistentă decât cea de la școală, dar atât timp cât ea e organică, relațională, 
inspirațională, informală. 

 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, toate cadrele didactice au fost provocate să se adapteze 
rapid și să-și continue activitatea didactică dincolo de școală, cu instrumente online accesibile tuturor, 
cu multă determinare, încurajându-și elevii spre progres, performanță, spre a învăța să lucreze 
independent, fără a-și solicite prea mult părinții. Pentru a debuta în școala online și pentru a avea 
succes, profesorii au început să-și reorganizeze activitatea, să comunice cu clasa în grupuri de 
mesagerie instantă organizate în prealabil. Tot acest context a înseamnat mai mult timp de pregătire 
și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă poate nu s-a putut realiza întru totul 
interacțiunea din clasa fizică și nu toate activitățile au putut fi organizate online, exemplele de lecții 
reușite ale dascălilor arată că oricât de anevoios ar fi, procesul este fezabil, cu motivație și multă 
răbdare. Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună și cât mai 
minuțioasă. Prin creativitate didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată, dascălii au reușit să 
facă față acestei provocări și să compenseze inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale 
disponibile. Pentru reușita acestui tip de demers a fost nevoie de un compromise și o încercare de a face tot 
posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele mici.  

 Un alt factor esențial în abordarea lecțiilor la distanță a fost și va rămâne motivația cadrelor didactice 
de a gândi, proiecta și desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor 
de a se implica în acest tip de învățare. Pentru a trece dincolo de zona de confort și pentru a face lucrurile 
,,altfel ,, în această perioadă, cadrele didactice au dat dovadă de o creativitate pedagogică remarcabilă, de 
asemene, au fost organizate sesiuni de comunicare și instruire, webinarii, toate menite să ofere sprijin 
tuturor.  

 Nu este exclus faptul că în realizarea activități didactice la distanță, dascălii se lovesc de dificultăți 
care le îngreunează mult activitatea. Aceste dificultăți se referă la: lipsa instrumentelor pentru gestionarea 
clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu 
funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ 
sau atractive pentru toți elevii, lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare, lipsa 
conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de 
performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor 
digitale. În ce privește elevii, impedimente serioase pentru învățare au fost legate de: lipsa instrumentelor 
necesare, computer/tabletă/telefon smart, conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, 
limitări de browser, instalări de programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor 
tehnologii, nivelul insuficient al competențelor digitale mai ales la elevii din clasele primare unde au fost 
permanent supravegheați de părinți, lipsa unui program bine structurat, determinând sincope în învățare, 
lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor, acces limitat la internet, lipsa suportului/ lipsa 
de interes/ interdicții din partea adulților.  
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 Cel mai popular instrument de colaborare online cu 
aplicații care acoperă toate nevoile de comunicare și 
colaborare online este Google. La rândul meu, am organizat 
lecții online, diverse activități școlare și chiar extrașcolare 
pentru elevii mei, ședințe și întâlniri cu părinții pe platforme 
precum Zoom, Google Meet, Whatsapp sau Facebook 
Messenger. Deși, la început părea un labirint total necunoscut, 
o muncă grea care a început să dezvolte în rândurile părinților 
anumite temeri în ce privește munca pe platforme, teama 
legată de diferențele de comportament academic, vizibile în 
meeting-uri la unii elevi, elevi care nu puteau accesa aplicațiile, treptat aceste bariere au fost depășite și am 
reușit să ne transformăm fiecare camera într-un spațiu adecvat de învățare, să comunicăm mai eficient, să 
creăm momente care să stârnească interesul fiecărui elev, chiar și pentru cei care întâmpină dificultăți de 
învățare. În toată această perioadă am încercat să aduc în fața elevului diverse joculețe și fișe de lucru 
interactive, m-am folosit de tabla interactivă, de filmulețe și aplicații care să stârnească curiozitatea și 
implicarea elevilor în lecție, am creat momente în care copiii au fost nevoiți să caute și să se folosească de 
diverse obiecte din casă pentru îndelpinirea sarcinilor de lucru, dar mai ales pentru a-l determina să caute, 
să descopere și să se simtă important și implicat în lecție. Pe de altă parte, acest tip de muncă a fost benefică 
pentru că i-a obligat să-și dezvolte și abilități și deprinderi noi de muncă digitală, obișnuindu-i să acceseze 
diferite aplicații și platforme de învățare, noi reguli de comunicare și comportament pentru activitatea 
online, încă de mici. Consider că ˮŞcoală de Acasă ,, a fost un prilejul de a transfera obiceiurile de învăţare 
din clasă într-un mod mai fericit acasă. Dacă până acum, în majoritatea cazurilor, tehnologia era folosită de 
copii și chiar părinți ore întregi fără sens ca mijloc de divertisment, odată cu introducerea școlii online, atât 
mediul de acasă cât și tehnologia a căpătat coordinate educative. În această perioadă am insistat pe activități 
prin care copiii să se simtă ,,creatori de nou ,, folosind obiecte și implicând chiar și membrii familiei în 
acțiunile lor. Cu siguranță, a fost o perioadă în care cu toții am avut de învățat noutăți despre lumea digitală, 
nemulțumitor este faptul că există copii care nu au avut acces la platformele de învățare, singura modalitate 
fiind comunicarea pe Whatsapp, astfel că este imperios necesar să fie gândite cadre pentru toate categoriile 
de şanse pe care un elev le are la conţinuturile de învăţare.  

 Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună, cadre didactice alături de părinți, în 
beneficiul copiilor. Noutatea situației, dificultatea și 
rapiditatea adaptării la susținerea cursurilor online 
au făcut ca atât profesorii, cât și părinții să treacă 
prin emoții grele, a fost nevoie de multă răbdare și 
înțelegere din partea tuturor pentru adaptarea cu 
acest tip de învățare, dar într-un final am reușit prin 
activitățile create să aducem zâmbetul pe buze și 
celor care erau deznădăjduiți. 

 
 

 
 
Bibliografie: 
1. www.aspireteachers.ro 
2. www. republica.ro  
3. www. unibuc.ro 

 

1692



 
MEM, CLASA A II-A, ”FRACȚII”-PREDARE SCHIȚA DE LUCRU 

(POSIBILA ABORDARE ACTIVITATE ONLINE: 
 ZOOM/ MICROSOFT TEAMS) 

 
PROF. INV. PRIMAR VALEA MARIA,  

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE BALCESCU”, CLUJ-NAPOCA 
 
Necesar: un măr, o foaie de hârtie, 8 bețișoare ( sau scobitori, boabe de fasole, etc.) 
Discuții orale: Ne amintim: 
- Împărțind un număr la 2 obținem un număr de două ori mai mic, adică doimea  
( jumătatea) acelui număr. 
- Împărțind un număr la 4 obținem un număr de patru ori mai mic, adică pătrimea  
( sfertul) acelui număr. 
Exerciții aplicative orale 
Activitate practică și observare: 
I. Se taie un măr în două părți egale. Se arată elevilor. 
Observăm: Câte părți am obținut? (Două); Comparați părțile. Cum sunt ele? (Egale); Dacă le alăturăm 

ce obținem? (Întregul) 
Partajare ecran: observare, explicații pe marginea materialului prezentat 
Priviți materialul ”Doimea- foto”. Spuneți ce observați, după modelul anterior. 

 
Concluzionăm: Împărțind mărul ( adică întregul) în două părți egale, obținem două doimi ( sau 

jumătăți). O doime (o jumătate) se scrie . Citim: ” o doime” sau ” unu supra doi” sau ”unu pe doi”. 

Activitate demonstrativă, observare și discuții orale: 
II.Se taie jumătățile mărului în alte două părți egale.Observăm: Câte părți am obținut? (Patru); 

Comparați părțile. Cum sunt ele? (Egale); Dacă le alăturăm, ce obținem? (Întregul) 
Partajare ecran: Concluzionăm:  
Împărțind mărul ( adică întregul) în patru părți egale, obținem patru pătrimi ( sau sferturi).  
O pătrime (un sfert) se scrie . Citim: ”o pătrime” sau ”unu supra patru” sau ”unu pe patru”. 

Observăm că o jumătate are două sferturi. 
Activitate practică și demonstrativă, observare și discuții orale: 
III. Pliați foaia în două părți egale, apoi în patru. Observăm cele două jumătăți și refacem întregul; 

observăm cele patru sferturi și refacem întregul. 
IV. Așezați într-un șir cele 8 bețișoare ( sau alte obiecte mici). Ele formează întregul.  
Împărțiți bețișoarele în mod egal, în două grupe, apoi în patru grupe. 
Observăm că fiecare grupă de câte 4 bețișoare reprezintă câte o doime (o jumătate) din numărul total 

al acestora ( întregul). Observăm că fiecare grupă de câte 2 bețișoare reprezintă câte o pătrime (un sfert) 
din numărul total al acestora ( întregul).  

 Partajare ecran :Ne jucăm! Materialul ”Află sfertul și jumătatea” 
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Concluzionăm:  
Pentru a afla o doime (o jumătate) dintr-un număr, împărțim acel număr la 2. Pentru a afla o 

pătrime (un sfert) dintr-un număr, împărțim acel număr la 4. Exemple:  
Aflăm doimea lui 20 ( sau  din 20); 20: 2 = 10; Aflăm pătrimea lui 20 (sau  din 20); 

20: 4 = 5 
Rețineți: (Se trimite materialul elevilor, se printează și se lipește în caiet sau se transcrie) 
Fracții 
Întregul reprezintă unitatea neîmpărțită ( un măr, o figură geometrică, o imagine, totalul 

bomboanelor aflate într-o cutie, totalul elevilor dintr-o clasă, etc.). 
Fracțiile reprezintă părți dintr-un întreg împărțit în părți egale. 
Când întregul se împarte în două părți egale, fiecare parte se numește doime sau jumătate. 
Scriem :  Citim: ” o doime” sau ” o jumătate” sau ”unu supra doi” sau ”unu pe doi”. Când întregul 

se împarte în patru părți egale, fiecare parte se numește pătrime sau sfert. 
Scriem :  Citim: ”o pătrime” sau ”un sfert” sau ”unu supra patru” sau ”unu pe patru”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resurse utilizate: 
1.C. Bălan, C. Voinea, C. Andrei, N. Stan, Manual clasa a II-a MEM, EDP, 2018; 
2. https://www.twinkl.ro/ (resurse oferite gratuit Twinkle) 
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ÎNVAȚAREA ONLINE VERSUS INVAȚARE TRADIȚIONALA 

 
 PROF. INV. PREȘCOLAR, VALEANU VALENTINA  

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2, BORCEA-CALARAȘI, G.P.N. NR.2 
 
 Noile generații de copii digitali au spus „pas“ vechilor tipare de învățare și au adoptat cel mai nou 

trend în materie de educație: învățarea online. 
 Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 

– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte 
abilități de viață reale, de aceea este necesar ca educatorul și părinții să-i ghideze cu multă atenție, 
diplomație și pricepere. 

 Adaptarea tinerilor la societatea modernă nu se poate face folosind vechile metode. În ultimii ani, 
educația românească a permis pătrunderea unor instrumente noi și eficiente de învățare, precum manualele 
digitale, platformele educaționale, îndeosebi metode alternative de învățare. 

 Suntem din ce în ce mai uimiți de inovațiile tehnologice sau de gadget-urile tot mai sofisticate care 
pătrund în viețile noastre, însă la capitolul educație, tendința este de a continua vechiul tipar.Dar, există o 
deschidere față de noi metode de învățare, adaptate profilului noilor generații digitale de copii.Așadar, 
învățarea online este preferată de tot mai mulți copii, datorită faptului că este plăcută, le dezvoltă autonomia, 
are o prezentare interactivă, realizându-se prin intermediul unor jocuri foarte distractive. 

 Astăzi, copiii se joacă și învață altfel. În mod natural, această generație digitală a înlocuit vechile 
tipare de educație cu noi metode care îmbină studiul cu distracția. Ei nu trebuie să-și facă temele și apoi să 
se joace, ei își fac temele în timp ce se joacă, având acces la produse de învățare revoluționare, în acord 
perfect cu evoluția societății și cu nevoile lor intelectuale și emoționale.  

 Produsele de învățare online oferă copiilor descoperirea unor resurse educaționale atât de atractive, 
încât înțeleg diverse noțiuni, în timp ce se distrează. Învățarerea online este atractivă pentru copii, deoarece 
ei se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații venite din 
zona digitală, iar timpul petrecut pe computer este perceput ca o experiență pozitivă, fără să își dea seama 
că învață în același timp. Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și 
interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. 

 Învățarea online prin folosirea diferitelor platforme educaționale ce țin cont de specificul vârstei 
copilului creează un context plăcut, ludic în care copiii revăd, aplică ceea ce au învățat, își exersează 
memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența emoțională în jocuri. Conținuturile și modul 
de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, respectă specificul proceselor cognitive 
corespunzătoare vârstei și iau în considerare interesele și preferințele specifice vârstei, facilitând înțelegerea 
și încurajând învățarea. 

 Învățarea online oferă părinților posibilitatea monitorizării activității copilului, asigurându-i că 
timpul petrecut pe o platformă educațională este de calitate. 

 Învățarea online cu toate avantajele pe care ni le oferă, nu poate substitui învățarea clasică, în sala de 
grupă, îndeosebi la vârsta preșcolarității, deoarece grădinița este un mediu care încurajează interacțiunile 
între copii. Din contactul cu alți copii, prichindelul are ocazia de a învăța aptitudini noi, utile pentru 
dezvoltarea lui de mai târziu. În momentul în care intră într-o astfel de instituție, copilul pătrunde într-o 
colectivitate, din care va învăța o mulțime de aptitudini valoroase pentru dezvoltarea lui socială.În cazul 
multor copii, grădinița este cea care marchează momentul apariției prieteniilor. Copilul are ocazia să își 
facă primii prieteni, să coopereze și să colaboreze în echipe, să împartă lucruri și jucării cu alți copii, adică 
să dobândească abilități esențiale de socializare. Grădinița este un mediu valoros în dezvoltarea și educația 
copilului. Este indicat ca fiecare părinte să profite de oportunitățile pe care acest mediu le oferă copilului 
pentru a învăța o mulțime de lucruri noi. Primii ani din viața copilului sunt despre atașament, afecțiune, 
dragoste necondiționată, siguranță și explorare. Este perioada în care copilul își dezvoltă capacitatea de a 
gândi, de a vorbi și de a raționa, iar totodată este perioada propice în care își fixează baze solide ale 
sistemului de valori, de luare a deciziilor și de relaționare. Atunci când intri pentru prima dată într-o 
grădiniță trebuie să simți acel haos organizat al lucrurilor muncite, al desenelor create, al acuarelelor și 
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creioanelor jucăușe, al plastilinei și al hârtiei neascultătoare. Un loc prea ordonat este, prin urmare, un loc 
lipsit de creativitate, trudă și joc, iar jocul reprezintă forma cea mai pură a învățării și cercetării, mai ales la 
vârste atât de fragede.Aici, copilul are ocazia să învețe cele mai multe lucruri din experiență, care este cele 
mai eficient instrument de învățare și înțelegere la vârste mici. 

 Ce facem cu copiii care au o situație financiară precară și care au cel mai mult de suferit în învățarea 
online. Dintre cei care ajung la cursuri, 32% nu au cum să folosească individual un laptop, tabletă sau 
desktop ca să învețe de acasă, deoarece părinții nu își permit. Acești copii ar trebui să intre într-un program 
unde să li se ofere șanse egale de educare și învățare, pentru a beneficia de logistica necesară desfășurării 
școlii online.  

 Pornind de la ideea că învățarea poate fi cu adevărat plăcută, îmbinând tehnologia și jocurile online 
cu educația prin folosirea produselor de învățare inovatoare, special create pentru noua generație digitală, 
cei mici învață tot felul de lucruri interesante în timp ce se distrează jucând jocuri logice, iar acest lucru 
completează de minune tot ce învață la clasă.  

 Nu trebuie să uităm un lucru: ceea ce ne face profesori extraordinari la clasă, ne va susține să fim 
extraordinari și în mediul virtual. Orice secvență online crează o experiență nouă pe care o modelăm, la 
care reflectăm și pe care o aplicăm într-o lecție viitoare. Când lucrurile par să se complice, căutăm acele 
pârghii care să ne sprijine în realizarea unui demers educativ de calitate, care să funcționeze chiar și dincolo 
de ecrane. 

 Nimic nu se poate compara cu predarea față în față, când interacționăm în mod direct cu copiii, îi 
privim în ochi și citim pe fețele lor dacă au înțeles sau nu. Transmitem energie și ne alimentăm cu ea, pentru 
a comunica deschis și eficient. Ne bucurăm, ne amuzăm, ne lăsăm descoperiți. Facem pauze când simțim 
că e nevoie de reflecție. Scădem tonul vocii să căpătăm atenție. Gesticulăm pentru a întări un fapt sau o 
idee. Trăim orice moment în mod real, pentru că acesta este mediul nostru, în care ne simțim naturali și 
umani, un mediu pe care știm cum să-l armonizăm nevoilor elevilor. În mediul online, lucrurile se schimbă: 
pentru că nu putem trece printre bănci să ne asigurăm că fiecare copil este acolo, prezent și implicat; nu 
putem anticipa întrebarea conturată într-o privire rătăcită; nu putem cuprinde clasa ca pe un întreg, așa cum 
eram obișnuiti. La grădiniță este zilnic despre îmbrățișări, atingeri, alint, mișcare, jocuri în echipă. Copiii 
au nevoie să relaționeze, să se îmbrățișeze, să se certe, să se împace, de multe ori colorează același desen, 
stau la taclale "la o cafea". Dacă le interzici asta le frângi sufletul, dar mai grav, le ucizi viitorul. Creștem 
niște roboți, niște oameni egoiști, individualiști. Asta ne dorim și le dorim? Distanțarea fizică nu este 
posibilă și nici benefică la vârsta preșcolarității. Preșcolarii au nevoie să se joace, deoarece învățarea prin 
joc, prin mișcare este esențială la această vârstă. La niciun nivel de învățământ contactul cu copiii nu este 
atât de mare și de important.  

 
 În concluzie, consider că îmbinarea învățării online cu cea clasică presupune o abordare ideală pentru 

dezvoltarea copiilor, deoarece ambele stiluri educaționale au limitări, dar și puncte forte, dar este imperios 
să se țină cont de particularitățile de vârstă ale copiilor. Sunt un cadru didactic care inițiază schimbarea și 
o acceptă în aceeași măsură, dobândind în carieră abilități de adaptare la nou și nu puține au fost schimbările 
aduse învățământului românesc de-a lungul timpului, dar îmi doresc să fiu educatoare cu normă întreagă, 
adică să îmi pot face meseria cu adevărat, să pot fi prezentă în sala de grupă, pregătind materialele și 
surprizele pentru activitățile zilnice, în așteptarea copiilor dornici să le spun cât de dor mi-a fost de ei, nu 
numai cu vorbe ci și cu o îmbrățișare duioasă de mamă. Căci ei toți, sunt și ,,copiii” mei. 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
• MEN, ,,Curriculum pentru educația timpurie”, 2019 
• Școala Intuitext.ro 
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PROIECT DIDACTIC 

 
PROFESOR: VANCEA IOANA ROXANA 

 
Durata: 45 minute 
Unitatea de invăţămînt: C.R.D.E.I.I 
Clasa: a IX-a A 
Aria curriculară: Limbă și comunicare 
Disciplina: Limba și literatura română 
Obiectul de invăţare: Formarea abilităţilor de comunicare  
Tema lecţiei: Citire, scriere, comunicare-exercitii aplicative de utilizare a adjectivelor 
Tipul lecţiei: Recapitulare si sistematizarea cunoștințelor 
Obiective de referinţă: Formarea și dezvoltarea abilităților de exprimare scrisă  
 Dezvoltarea vocabularului şi a componentelor verbale. 
Obiective operaţionale: 
Nivelul I:  
 O1: să exemplifice verbal două exemple de adjective ; 
 O2: să sublinieze corect adjectivele, de pe fişa de lucru; 
 O3: să scrie corect adjectivele pentru fiecare propoziţie în parte, de pe fişa de lucru; 
 O4: să unească corect propoziţiile cu adjectivele potrivite, de pe fişa de lucru. 
Nivelul II : 
 O1: să unescă literele punctate, de pe fișa de lucru si tableta (pentru elevii care nu știu să scrie 

cuvinte) ; 
 O2: să coloreze imaginea de pe fișa de lucru respectând conturul. 
 O3: să se descrie pe el însuşi utilizând un singur adjectiv. 
Strategii didactice: 
a) Metode și procedee didactice: conversația, exercițiul, explicația.  
b) Mijloace de realizare:. creioane, creioane colorate, fișe de lucru, cartonaşe, minge, calculator, 

diapozitiv. 
c) Forme de organizare: frontală, individuală 
 
Desfăşurarea lecţiei 

Secvenţele 
lecţiei 

Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică  
Evaluare Metode Mijloace Forme de organizare 

C G I 

1.Moment 
organizatoric 
 
 
 
2.Captarea 
atenției 
 
 
 
 
 

 Se pregătesc materialele necesare 
unei bune desfășurări a lecției. 
 
 Se captează atenția elevilor cu 
ajutorul jocului: “Prinde mingea şi 
spune ceva despre tine”. Mingea 
va circula pe rand la fiecare elev, 
copilul care deţine mingea se va 
prezenta, utilizand modelul 
profesorului, de exemplu: Eu sunt 
Ioana şi sunt curajoasa. 
  

 
Conversația  
 
 
 
Conversația  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Minge  
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se consideră 
reușită dacă 
exemplifică 
corect două 
exemple de 
adjective.  
 
 
Se consideră 
reușită dacă 
subliniază 
corect trei din 
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3.Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 
ce urmează a 
fi atinse 
 
 
 
4.Dirijarea 
activității 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se anunță elevilor tema lecției și 
obiectivele: Astăzi noi o să ne 
reamintim despre partea de vorbire 
numita adjectiv, apoi o să scriem 
pe fişă şi o să citim. 
 
 Elevii sunt întrebați definiţia 
adjectivului, urmând ca aceasta să 
fie scrisă la tablă, impreună cu 
câteva exemple de adjective date 
de elevi. 
 Următorul pas este scrierea la 
calculator și proiectarea acestuia 
pe diapozitiv a unui text scurt, 
timp în care unul dintre elevi va 
împărţi fişa cu acelaş text. Înainte 
de a scrie pe fișele de lucru o să 
facem exerciții pentru mâini 
utilizând cântecul: 
„Batem palmele uşor, Batem 
palmele de zor, Unu, doi, trei, unu, 
doi, trei, Hai şi tu cu noi de vrei! 
Eu strâng pumnii şi-i desfac, 
Degetelor fac pe plac, Unu, doi, 
unu, doi, Toţi suntem acum vioi! 
La pian acum cântăm, Linişte, să 
ascultăm! Plic-plac, plic-plac, 
Melodiile îmi plac”. 
 Elevii vor citi individual textul şi 
apoi vor sublinia adjectivele. 
Fiecare elev va citi textul şi vor 
spune care sunt cuvintele 
subliniate, iar apoi acestea vor fi 
subliniate şi în textul proiectat pe 
diapozitiv.  
Elevul care nu ştie să citească şi să 
scrie, va primi o fişă cu litere A, B, 
C, D, E, F, G punctate, o parte din 
aceste litere le va unii pe fișa de 
lucru și o parte pe tabletă. 
 În continuare elevii vor primi fişa 
de lucru nr 2 şi le vor fii împărţite 
câte un cartonaş care va conţine 
câte unul din următoarele 
adjective colorate, mic, lung, 
rotundă. După citirea enunţului 
exerciţiului care constă în unirea 
propoziţiilor cu adjectivele care se 
potrivesc, elevii vor citi pe rând 
câte o propoziţie şi vor completa 
cu adjectivul potrivit de pe 
cartonaşele primite.  
 În continuare elevii vor efectua 
exerciţiul numărul 2. Elevii vor 
citi pe rând câte o propoziţie şi 
apoi vor uni propoziţiile cu 

 
 
 
 
 
 
 
Conversația  
 
 
 
 
 
 
 
Conversația  
 
 
 
Exercițiul  
 
Conversația  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicația  
 
 
Exercițiul 
 
 
 
Explicația  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişă de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fișe de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

şase adjective, 
de pe fişa de 
lucru. 
 
Se consideră 
reușită dacă 
unește cinci 
din nouă litere 
punctate de pe 
fişa de lucru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consideră 
reușită dacă 
scrie corect 
două din trei 
adjective 
pentru 
propoziţiile de 
pe fişa de 
lucru. 
 
 
 
 
Se consideră 
reușită dacă 
unește două 
din trei 
propoziţii cu 
adjectivele 
potrivite.  
 
 
 
Se consideră 
reușită dacă 
colorează 50% 
respectând 
conturul. 
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5.Încheierea 
activității 
 
 
 
 

adjectivul potrivit din coloana din 
partea dreaptă. 
Elevii care nu stiu să citească vor 
primi o fişă de colorat.  
 
 Aproape de sfârşitul orei se va 
organiza un joc în care unul dintre 
elevi va veni in faţa clasei şi 
impreună îl vom descrie alegând 
adjective care sunt proiectate pe 
diapozitiv. 
 
 La fianalul lecției fiecare copil va 
primi o față zâmbitoare și aprecieri 
verbale pentru efortului depus în 
această activitate.  
 

 
Creioane 
colorate 
 Fise de 
lucru 

 
 
 
 
  

 
 
Se consideră 
reuşită dacă 
elevul se 
descrie pe el 
însuşi 
utilizând un 
singur 
adjectiv. 
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EDUCAȚIA FĂRĂ FRONTIERE! ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 

PROF. VARCUȘ MIHAELA 

GRADINIȚA P.P. 1 ARAD 
 

 Aspecte dificile întâmpinate în activitatea online este distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact 

direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea activităților de acasă. La grădiniță, copilul și nevoile 

sale individuale se află în centrul atenției noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a 

observării directe a preocupărilor și evoluției sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile 

propuse singuri, în cazul preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim 

de indicatorii de care ținem cont, nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este 

diferit, iar contactul fizic cu educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

 Educatorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează informațiile, 

modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența online, 

pregătirea și unul dintre cele mai importante aspecte ale activității noastre în grădiniță este comunicarea 

permanentă cu părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, am păstrat un dialog 

constant cu părinții, iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. 

 De exemplu, am transmit mesaje video optimiste, sub forma unor cântece cu îndemnul ”Totul va fi 

bine”. Referitor la lipsa ideilor de activități, m-am asigurat că am eliminat această grijă prin oferirea 

constantă de idei creative nu doar pe canalele utilizate în procesul educațional al copiilor, ci și pe canalele 

noastre social media. 

 Un alt proiect carea a avut succes extraordinar a constat în realizarea unor filmulețe cu sfaturi pentru 

părinți, idei, propuneri de activități care să îi ajute în păstrarea stării de bine a copiilor, ținând cont de stresul 

manifestat sub formă de anxietate sau agitație pe care îl exprimă cei mici. 

 Înregistrările au fost postate pe grupul nostru, având un feedback extrem de bun (de exemplu, crema 

cu ”dragoste”, care liniștește instantaneu, a fost apreciată atât de părinți, cât și de copii, fiind printre 

remediile preferate ale acestei perioade). 

 În continuarea am devenit vânători de resurse care să ne dea o stare de bine acasă, să „parfumeze” 

cu bunăvoinţă atmosfera din familie şi copiii să îşi aducă contribuţia la armonia din familie şi chiar să ofere 

acel „prim-ajutor emoţional” folosind magia obiectelor şi momentelor simple de acasă. 

 Referitor la modul în care educatorii relaționau cu cei mici, am mers pe conștientizarea faptului că e 

nevoie a fi folosit mult limbajul non-verbal, expresii faciale, tonul vocii, mișcări ample, în așa fel încât să 

atragi și să susții atenția copilului. Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie și este 

vital să conștientizăm acest aspect și să integrăm instrumente care ne pot ajuta în livrarea unor sesiuni de 

succes!  
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 SISTEMUL EDUCAȚIONAL GERMAN 

 
 PROF. INV. PRESCOLAR: VARGA MIRUNA RAVECA 

 
Sistemul educational german se distinge semnificativ de alte sisteme de invatamant, dar angajeaza 

elevii intr-o schema performativa, astfel incat, la absolvire, acestia sa aiba un nivel academic foarte ridicat. 
Diferente de curriculum exista intre land-urile germane, datorita functiei de control pe care statele federale 
o au asupra sectorului educational. 

Sistemul educational german este structurat astfel:  
Grundschule (scoala elementara) cuprinde clasele 1-4 de studiu, timp in care se predau materii 

nediferentiat. Dupa aceea, elevii se vor orienta catre alte tipuri de scoli, in functie de abilitatile academice 
si de aspiratiile acestora si ale parintilor. Sunt trei tipuri de scoli intre care elevii pot opta: 

Hauptschule este potrivita copiilor cu varsta cuprinsa intre 10 si 15 ani (clasele 5-9). Aici, elevii 
studiaza materii comune cu elevii din celelalte tipuri de scoli, doar ca la un nivel mai putin competitiv si 
combinate cu o serie de cursuri cu orientare vocationala. La finalizarea acesteia, elevii obtin un certificat 
care permite continuarea studiilor intr-o scoala profesionala, pe care o vor finaliza la varsta de 18 ani. 

Realschule furnizeaza educatie copiilor cu varsta cuprinsa intre 10 si 16 ani (clasele 5-10, in functie 
de land-uri. Aceasta combina latura academica cu cea practica, iar la sfarsitul perioadei se obtine un 
certificat care permite continuarea studiilor intr-o scoala profesionala, dar elevii cu un nivel academic 
ridicat se pot transfera intr-un Gymnasium pentru absolvire. 

Gymnasium, in functie de land, este oferit pana la clasa a 12-a sau a 13-a (de la 10 la 19 ani). Dupa 
sustinerea examenelor finale (Abitur) care permit elevilor sa isi continue studiile la o universitate sau o alta 
institutie de invatamant superior. Curriculum difera de la o scoala la alta, dar, in general, include: limba 
germana, matematica, fizica, geografie, biologie, chimie, informatica, arte, muzica, istorie, filosofie, 
educatie civica, dar si o serie de limbi straine.Educatia oferita in Gymnasium este una de tip clasic. Elevii 
pot alege intre 6 directii de studiu: stiinte umaniste si sociale, matematica si stiinte, limbi straine si muzica. 
Fiecare liceu ofera una sau doua dintre aceste programe, copiii pot alege minim 2 materii studiate la nivel 
avansat si 7-10 materii standard. 

  
Examene si notare 
In ultimul an de liceu, elevii sustin examene scrise numai pentru disciplinele din profilul ales – unul 

pentru fiecare dintre cele doua materii studiate intensiv si unul din doua materii standard. Media generala 
este formata pe baza notelor din examene si notele obtinute din ultimii 2-3 ani de studiu. Dupa sustinerea 
cu succes a examinarilor finale se obtine diploma Abiturzeugnis, care reprezinta diploma de studii liceale 
din Germania. Acest document este necesar, dar nu intotdeauna suficient, pentru continuarea studiilor la o 
universitate sau o alta institutie de invatamant superior. In functie de destinatia universitara si de domeniul 
ales de studiu, va fi necesara sustinerea unor examene de admitere si diferite alte conditii pot fi impuse. 

  
Cand este momentul potrivit pentru plecare 
Varsta de plecare recomandata este de 13-14 ani, la scurt timp inainte de inceperea ciclului liceal. 

Pentru ca sistemul educational impune o cunoastere aprofundata a limbii germane si o buna capacitate de 
operare cu terminologia specifica materiilor studiate, dar si pentru ca elevul va sustine examenul Abitur la 
limba germana. O alta provocare este cea de familiarizare cu mediul cultural nou si cu toate celelalte aspecte 
noi implicite. 
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JURNAL DE CONSILIERE ONLINE 

 
PROFESOR CONSILIER ȘCOLAR: VAROSI EMOKE, CJRAE MUREȘ 

 
 O dată cu începerea pandemiei a început și un proces de schimbare și de testare a abilității de 

gestionarea stresului și a adaptabilității oamenilor în toate domeniile și pe toate nivelele ale vieții, limitându-
se într-un singur spațiu comun: acasă (familie, muncă/școală și relații sociale). Așa s-a întâmplat și cu 
consilierea școlară.  

 Consilierea școlară diferă de materiile care se predau conform orarului școlar, deoarece deseori nu 
se întâmplă în sălile de clasă, ci într-un cabinet de asistență psihopedagogică și nu este un proces de predare-
învățare obișnuit, ci un proces de (auto)cunoaștere, aprofundare, stabilire de relație între consilier școlar și 
client (fie cadru didactic, elev, părinte și/sau colectivitate), care presupune un spațiu armonios, plăcut și o 
„conexiune” personală bazată pe încredere, acceptare necondiționată și oferire de siguranță. Toate aceste 
„obișnuințe” odată cu începerea pandemiei trebuiau regândite și restabilite pe baza cerințelor, posibilităților 
și nevoilor. Aceste nevoi diferă în spațiul urban-rural, în funcție de posibilitățile socio-economice, adăugând 
posibilitățile și nevoile individuale. Din păcate din cauza posibilităților financiare limitate nu toți copiii au 
putut participa la școala on-line. 

 Pandemia a accentuat sentimentul de nesiguranță în oameni astfel accentuând starea de stres și 
precum era și firesc reacțiile și mecanismele de coping care erau/sunt diferite.  

Stresul este definit de Băban A. ca și „un fenomen psihosocial complex care decurge din confruntarea 
persoanei cu cerințe, sarcini, situații care sunt percepute ca fiind dificile, dureroase sau cu miză mare pentru 
persoana în cauză.” (2011: 185) Băban subliniază că „stresul decurge din îmbinarea a trei caracteristici-
cheie: prezența/absența factorilor de stres, resurse personale de confruntare cu stresorii și tipul de reacții la 
stres”. (2011: 185) 

În cazul pandemiei miza cea mai mare este sănătatea proprie și sănătatea celor dragi, respectiv 
siguranța asigurării nevoilor de bază conform piramidei Maslow. Fiecare persoană trebuia să descopere 
care sunt resursele proprii pentru confruntarea și gestionarea tensiunilor proprii și cum se apără de tensiunile 
celor din jur, cum gestionau și cum selectau printre multitudinile de informații care veneau din mass-media, 
astfel estompând sau amplificând tipul de reacție la stres. 

Consilierea școlară astfel s-a axat pe oferirea de suport pentru procesul mai sus menționat: gestionare 
personală; oferire suport emoțional pentru gestionarea dificultăților întâmpinate; oferire de informație 
pentru identificarea emoțiilor, stărilor; recunoașterea etapelor în care fiecare se afla; oferire de suport și 
informații pentru găsirea soluțiilor pentru gestionarea situațiilor; gestionarea optimă a timpului, emoțiilor 
și temerilori și găsirea celor mai eficiente metode într-o „nou viață” în „izolare” etc. Pe lângă valul de 
emoții și trăiri, însemnând latura emoțională a persoanei aflate în pandemie se găsea și partea de eficiență 
și performanță, deoarece și școala continua online sub formă de home office și/sau învățare online și astfel 
a devenit necesară introducerea temelor tipice pentru această ramură încă neexploatată în această formă: 
cum învățăm eficient de acasă; tehnici de învățare online; platforme și metode de învățare; gestionarea 
timpului; descoperirea intereselor realizabile într-un spațiu limitat cu resurse limitate; exploatarea 
creativității și descoperirea intereselor proprii în învățare sau forme de învățare; siguranța în spațiul virtual 
și oferire de suport pentru orientare școlară și profesională etc. În cadrul orientării școlare și profesionale: 
tehnici de învățare, gestionarea timpului, managementul stresului, organizarea învățării (ordine, structură, 
echilibru etc.), gestionarea stresului în timpul examenului au fost doar unele dintre temele abordate. 

A treia latură afectată a fost cea personală. Reorganizarea timpului petrecut cu familia, posibilități și 
modalități de a petrece timp de calitate și în volum mărit cu familia, un lucru neobișnuit pentru multe familii, 
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dar în același timp despărțirea de prieteni, despărțirea de anturajul mai vast, limitarea interacțiunii sociale 
și restructurarea modalității de păstrarea legăturii cu persoanele dinafara familiei imediate.  

Toate aceste laturi au fost abordate în diferite forme de consilierea școlară și în funcție de nevoile 
individuale identificate pe baza solicitărilor s-au abordat și alte teme și probleme. Activitățile s-au realizat 
online, în mediu virtual, pe platforme accesibile elevilor în funcție de posibilități și grupe de vârstă, de la 
vârsta preșcolară până la clasa a XII-a, de la mediul rural la mediul urban. Realizarea consilierii online a 
fost determinată de acești factori și a necesitat o mare flexibilitate și adaptabilitate la nevoile și cerințele 
grupului țintă și a etapei în care se afla decurgerea pandemiei.  

Consilierea individuală se realiza în funcție de posibilitățile elevilor pe telefon, pe WhatsApp, pe 
Facebook Messenger sau Viber. Consilierea colectivă a luat două forme primare: trimiterea de materiale 
informative, chestionare, fișe de lucruri potrivite diferitelor grupe de vârstă (pe Google classroom, pe 
pagina școlii, pe grupurile elevilor etc.) și consiliere colectivă „live” cu ajutorul platformelor gen Zoom și 
Skype. 

Pandemia a adus multe schimbări, metode și posibilități în consiliere, care până acum nu au fost 
exploatate și aplicate în această măsură. Nimic nu poate înlocui valoarea consilierii față în față, dar 
pandemia a adus multe noi posibilități și oportunități inovative, care pot fi folosite de acum încolo. 
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ŞCOALA ONLINE 

 
 PROFESOR PSIHOPEDAGOG VAS ENIKO 

 
Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, şi este un domeniu în continuă schimbare. Aceasta 

poate aduce beneficii în sistemul educaţional dacă este folosită într-un mod eficient şi adaptat. Tinerii şi 
copiii care cresc în vremea noastră sunt consideraţi ca făcând parte din generaţia digitală, ei fiind atraşi în 
mod deosebit de mediul digital – dinamic, colorat, interactiv. 

În ultimele luni școala românească a fost nevoită să treacă de la tablă la lecții online și aplicații de 
videoconferiță, făcând un efort uriaș. Alegerea aplicațiilor și instrumentelor educaționale potrivite pentru 
predarea online poate fi o adevărată provocare, deoarece unii profesori nu au pregătirea tehnică necesară 
pentru a susține aceste cursuri online iar mulţi dintre copii nu au acces la internet. 

În marile orașe s-au găsit mijloace tehnice și materiale adecvate pentru a organiza școala online, dar 
în mediul rural situaţia este mult mai rea. 

Un studiu realizat de IRES arată că unul din trei copii din România nu au acces la tabletă sau telefon 
pentru a accesa cursurile online. Copiii din mediile defavorizate au fost nevoiţi să renunțe la studii din lipsa 
unui suport tehnic. Astfel, tot mai mulți copii din medii vulnerabile, pierd contactul cu școala, riscând să 
migreze către statisticile abandonului școlar. Riscul, ca din toamnă să se întoarcă la şcoală mai puţini copii 
este foarte mare, având în considerare faptul că România este pe locul 3, în Europa, privind abandonul 
şcolar. Din păcate sărăcia s-a accentuat, părinţii care aveau venituri informale, nefiscalizate, acum nu mai 
au din ce trăi. Este vorba despre copiii care provin din familii cu o situaţie precară şi care trăiesc de pe o zi 
pe alta, sau care au mulţi copii şi doar un telefon. 

Copiii au nevoie de cineva care să le spună cum să rezolve problemele la matematică, cum să-şi 
realizeze temele la limbi străine etc., cât şi de cineva care să-i încurajeze să le dea încredere să devină mai 
responsabili. Şi ştim foarte bine că foarte mulţi copii, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, nu au 
acest sprijin din partea părinţilor. 

În acest sfârşit de an şcolar putem observa că nu se poate vorbi despre şanse egale în învăţarea online. 
Este foarte greu să ne gândim că putem să facem un lucru de calitate atâta vreme cât nu avem cu ce. 
Părinţilor le este greu să le asigure copiilor cele necesare pentru şcoala online, autorităţile nu se implică 
suficient de mult să-i ajute. 

Din punct de vedere psihologic putem vorbi despre elevi care sunt stresați, dezorientați, lipsiți de 
entuziasmul specific vârstei. Ne gândim mai ales la cei din anii terminali care aşteaptă cu emoție susținerea 
celor mai importante examene din viața lor, în condiții total diferite de cele din anii precedenți, după luni 
de absență din clasa în care au învățat timp de patru ani, departe de atmosfera cu care s-au obișnuit, departe 
de prezența fizică a colegilor și a profesorilor. Copiii vor rămâne cu dezamăgirea că sunt lipsiți de fericirea 
exprimată în ultima oră de curs, de îmbrățișările colegilor și ale profesorilor că spectacolul de rămas bun 
de la sfârșitul anului școlar a rămas numai în amintirea unui vis frumos.  

Ca şi o concluzie putem spune că predarea şi învățare se pot realiza și în mediul online, în situații 
limită, care depind de normele impuse de autorităţi, că sănătatea noastră depinde de distanţarea socială. 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ȘCOLII ON-LINE 

 
PROF. INV. PRIMAR VASII ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALA GURA CALIȚEI, VRANCEA 
 
Bună sau rea, școala online ne ține conectați la materie. Ca urmare, nu ne vom întoarce la școală cu 

temerea că elevii noștri nu își vor mai aduce aminte nimic. Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste 
săptămâni, cu toții am rămas cu anumite impresii legate de școala online. Constatăm că există avantaje și 
dezavantaje. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare – 
învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază de 
videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuit. M-au ajutat să privesc subiectele predate la 
școală dintr-o altă perspectivă. Filmele și romanele istorice, jocurile interactive, rebusuri on-line, prezentări 
Powerpoint, cărțile, documentarele… toate acestea sunt doar câteva exemple de studiu altfel! Da, vă asigur 
că elevii vor rămâne cu ceva din ele, chiar dacă poate părea că nu.  

Școala online i-a eliberat pe unii dintre elevi de monotonia aceluiași program zilnic decis de oameni 
care nu au habar de ritmul de lucru diferit al fiecăruia .Unii elevi nu se pot concentra bine dimineața, dar 
învață foarte bine după-amiaza. Alții nu se pot pune în funcțiune de la 8:00, dar lucrează spectaculos de pe 
la 10 ș.a.m.d. Nu intenționez să contest necesitatea unui program fix de lucru. În lipsa acestuia, societatea 
nu ar mai putea funcționa normal.  

În unele săli de clasă din România sunt peste 30 de elevi. Prin urmare, este foarte dificil ca toți să 
aibă șansa să participe activ la fiecare oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, mai ales în 
pauze. Pentru introvertiți e un adevărat consum de energie să petreci 6 ore într-o încăpere cu alte 30 de 
persoane cu care ești nevoit să socializezi. 

Școala online aduce cu sine un avantaj din acest punct de vedere. Astfel, elevii își pot scrie și învăța 
lecțiile urcate de profesori pe diverse platforme în liniștea și confortul casei tale. Fără certuri pentru nimicuri 
între colegi. Fără tot felul de presiuni sociale care inevitabil apar atunci când îți împarți spațiul cu câteva 
zeci de persoane. Pentru elevii introvertiți este o modalitate de lucru ideală. 

Există, însă, și dezavantaje. Pentru unii faptul că își pot face singuri programul de lucru se poate 
transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță pot conduce la o tergiversare 
continuă. Fiind mereu obișnuit ca sarcinile și programul să-ți fie dictate de profesori, te trezești că acum 
trebuie să te organizezi singur. În consecință, ești confuz și nu știi de unde să începi. 

Dacă pentru unii atmosfera liniștită de lucru de acasă și lipsa colegilor gălăgioși sunt fantastice, pentru 
alții e exact invers. Ne lipsesc colegii, prietenii de la școală, chiar și… profesorii! Ni se pare inuman să 
stăm închiși în casă, fără niciun amic cu care să ne vedem.  

Totuși, nu trebuie să uităm de școală, fie ea și online! Și, mai presus de toate, să avem puterea de a 
ne bucura de această deconectare de la ritmul galopant din cursul anului, rămânând totodată sănătoși! 
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ÎNVĂȚAREA DE ACASĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: VASILACHE DANIELA 

GRADINIȚA NR. 1 OCNIȚA 
 

 Din clipa în care am început învățarea on-line, am încercat să desfășor cu copiii activități cât mai 

accesibile și atractive pe grupul de Whatsapp. La aceste activități au participat atât preșcolarii cât și părinții 

acestora care zilnic au reușit să-i ajute pe copii să realizeze sarcinile pe care le –au avut de îndeplinit. Copiii 

au participat la aceste activități cu plăcere și au trimis fotografii din timpul lucrului sau cu lucrările lor.  

 

 
 

 Am ținut legătura permanentă cu părinții și zilnic le-am trimis resursele educationale necesare pentru 

desfășurarea activităților însoțite de explicațiile necesare, filmulețe, poezii, povestiri, ghicitori, jocuri 

muzicale, activități matematice, etc. În ceea ce privește disfuncționalitățile apărute în activitatea on-line am 

observat că, absența relaționării, a comunicării cu alți copii de vârsta lor, cu persoane adulte din afara 

familiei, copiii au o reținere în relația cu educatoarea și apar unele blocaje de comunicare, în unele cazuri 

inexistența echipamentelor tehnologice nu au permis desfășurarea activităților.  

 Pe lângă aceste aspecte negative, am constatat și unele aspecte pozitive: părinții s-au implicat foarte 

mult în procesul instructiv – educativ, astfel încât educația copiilor a putut continua, ei apreciază mult mai 

mult munca noastră, a educatoarelor cu copiii, înțeleg cât de mult însemnăm și facem pentru copii zi de zi 

la grădiniță (astfel de mesaje am primit din partea părinților ), programul flexibil al activităților virtuale, 

părinții petrec mai mult timp cu copiii și atribuie un rol foarte important educației lor. Noi toți sperăm ca 

anul școlar viitor să înceapă normal să ne putem reîntâlni, să ne putem bucura unii de alții, să ne îmbrățișăm, 

să vedem din nou chipurile vesele, pline de zâmbet ale copiilor . 
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PREDAREA ONLINE LA DISCIPLINA TEORIE ȘI SOLFEGII 

 
PROFESOR OANA MARIA VASILACHE 

LICEUL DE ARTA „ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI 
 
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 
tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 
de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 
și al colaborării profesorului cu clasa de elevi 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 

În perioada școlii online, am interacționat cu elevii astfel: 
1. Utilizarea platformei Google Classroom pentru clasele VIII-XI: 

  
 
2. Utilizarea site-urilor (toate clasele, conform nivelului de studiu: incepator, mediu, avansat) 
https://tonesavvy.com/music-practice-exercise/216/chord-identification-ear-training-game/ 

  
 
https://www.teoria.com/en/exercises/ic.php 

 

1707

https://tonesavvy.com/music-practice-exercise/216/chord-identification-ear-training-game/
https://www.teoria.com/en/exercises/ic.php


  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk  
https://www.youtube.com/watch?v=rLV7GJlpVbs 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb56fQ9WrWM (pentru clasele primare) 

  
 
3. utilizarea platformei Zoom pentru lectiile online (clasele VIII-XI) 
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INSTRUMENTE DE INVAȚARE ONLINE ÎN PANDEMIE 

 
PROF. VASILE GHEORGHIȚA 

LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA”, TÂRGOVIȘTE 
 
Pandemia de coronavirus COVID-19 a schimbat complet fața școlii românești mutând lecțiile acasă 

și pe internet.  
În procesul educațional cadrele didactice utilizau mai mult sau mai puțin platforme educaționale. 

Pandemia de coronavirus a fost o provocare pentru adaptarea platformelor utilizate și pentru descoperirea 
altora pentru învățarea exclusiv online. 

Instruirea online prezintă avantaje și dezavantaje. Printre avantaje putem enumera: 
− stimulаreа dorinţei de cunoştere; 
− аutoinstruirea; 
− dezvoltаreа imаginației; 
− îmbunătăţireа rаţionаmentelor logice; 
− creştereа rаndаmentului prin utilizаreа diferitelor medii de comunicаre (imаgine, text, video, 

аudio, аnimаţie) şi furnizаreа de feed-bаck în timp reаl; 
− prezentarea unor simulări şi modelări ale proceselor și fenomenelor studiаte; 
− obiectivitаte și transpatență în аpreciereа rezultаtelor evаluărilor şi testelor. 
Compаrаtiv cu modul de predаre trаdiționаl, unul dintre аvаntаjele predării utilizând instrumente 

online este cаntitаteа mаre de informаție prezentаtă. Există însă tentаțiа predării unei cаntități mari de 
informаție, ceea ce poate duce la o demotivаre și scădere а interesului elevilor fаță de mаteriа predаtă.  

Utilizаreа necorespunzătoаre а platformelor online poаte duce lа o slаbă comunicаre profesor-elev, 
аtunci când profesorii doаr prezintă cunoștințele, dаr nu discută аsuprа unor probleme аpărute și nici nu 
dаu ocаziа elevilor să își prezinte propriile idei. 

De asemenea instruirea online diminuează semnificativ rolul cadrelor didactice în educarea în plan 
comportamental a elevilor care nu mai au posibilitatea de а аlege un „model umаn” cаre să îl poаtă influenţа 
în formаreа sa cа om. 

Utilizarea instrumentelor online necesită uneori trаnspunereа cursurilor clаsice în formаt multimediа 
ceea ce presupune un volum mаre de muncă din pаrteа profesorilor, аdeseа chiаr necesitând abilități digitale 
avansate. 

De аsemeneа, pot existа și probleme de ordin tehnic ce pot аfectа desfăşurаreа în bune condiţii а 
procesului instructiv-educаtiv. 

Un rol importаnt în procesul educațional îl are evaluarea. Utilizаreа tehnologiilor online în procesul 
de evаluаre oferă o mаi mаre trаnspаrenţă în evаluаre însă nu permite o vаrietаte lаrgă а bаzei de itemi, dar 
în schimb vine în sprijinul elevilor spre o învăţаre bаzаtă pe аutoevаluаre.  

Există diverse instrumente şi plаtforme online ce se pot utiliza în procesul de instruire, cadrului 
didactic revenindu-i misiunea de a le selecta pe cele mai convenabile atât pentru el, cât şi pentru elevi.  
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ŞCOALA DE ACASA 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR VASILE RALUCA LILIANA 

 LICEUL TEORETIC MURFATLAR 
 
 Întotdeauna am crezut că meseria de profesor înseamnă, pe lângă multe altele, şi putere de 

adaptabilitate. Iată că anul acesta a trebuit să dovedim asta din plin. A fost un an unic, unul cum nu a mai 
fost altul. Un an extraordinar în care am făcut multe alături de cei mici, am râs, am învăţat lucruri noi, am 
zâmbit şi am explorat.  

 Iar la un moment dat am pus punct. Am oprit şcoala aşa cum o ştiam şi am mutat-o acasă. A durat 
câteva zile până ne-am dezmeticit şi apoi am continuat în acelaşi ritm. 

 M-am înscris la tot soiul de webinarii pentru a învăţa cât mai multe despre predarea online, am urmat 
cursul “Profesor în online”, am consultat colegii atât pe cei din şcoală cât şi pe cei din diverse comunităţi 
şi am început încet, încet să învăţăm cu toţii, atât eu cât şi cei mici, şi bineînţeles alături de noi, părinţii.  

În grupul privat al clasei am continuat postările pe care le făceam şi înainte doar că de acum totul a 
devenit mult mai complex. O adevărată provocare a fost predarea literelor de mână. Pot spune că a fost un 
noroc faptul că măsura de a se închide şcolile din cauza pandemiei a survenit în semestrul al doilea, în 
martie, când elevii erau deja obişnuiţi cu liniatura specifică, îşi însuşiseră deja destul de multe litere, aveam 
deja o oarecare rutină în predarea literelor, ei ştiau deja aproximativ etapele pe care le urmam la fiecare 
predare a unei litere noi. A rămas doar ca şi părinţii să observe ceea ce aveam de făcut în fiecare zi. De 
mare ajutor au fost filmuleţele din manualul digital în care se putea observa scrierea literelor.  

Am continuat cu sesiuni pe Zoom, deşi aceasta a părut a fi cea mai uşoară aplicaţie totuşi am 
întâmpinat diverse mici probleme. A fost dificil la început crearea unui program, având în vedere că nu toţi 
cei mici dispuneau de laptopuri sau calculatoare, unii foloseau telefoanele unuia dintre părinţi, acest lucru 
făcând imposibilă prezenţa unora zilnic: fie părinţii erau la serviciu, fie erau acasă dar telefonul era împărţit 
de mai mulţi fraţi. Nici după nu a fost mai uşor, uneori curentul electric sau internetul ne făceau probleme. 

Pentru ca celor mici să nu li se pară chiar foarte greu totul am încercat să ţin cont de starea emoţională 
în care ne aflam cu toţii, presiunea ştirilor pe care le auzeam, teama ce se instalase fără să putem controla 
asta, neuitând aspectul cel mai important, şi anume faptul că cei mici erau complet izolaţi. Dacă adulţii 
ieşeau inevitabil la serviciu sau pentru cumpărături, cei mici erau blocaţi în case. Iar ultimul lucru pe care 
l-aş fi dori ar fi fost stresul unor teme în cantităţi foarte mari.  

Aşa că am încercat să lucrez cât s-a putut de mult 
cu ei face to face, cu ajutorul aplicaţiei ZOOM iar 
sarcinile ce le rămâneau lor spre îndeplinire să fie cât 
mai uşoare şi atractive. De aceea am recurs la tot felul 
de jocuri, de provocări- dansuri, concursuri de gătit, de 
talente, de ghicitori. Ne-am găsit partener, un micuţ 
dinozaur pe care l-au botezat Rozalinda; acesta a citit 
poveşti diverse celor mici.  

Am creat quiz-uri şi jocuri de tip worldwall, 
convinsă fiind că acesta va fi un mod mai atractiv 
pentru ei de fixare şi chiar evaluare a cunoştinţelor. 

Pentru orele de Arte vizuale şi abilităţi practice 
am creat şi preluat diverse idei şi tutoriale, colaje foto sau materiale video, ppt, în alegerea temelor ţinând 
cont, evident, de materialele de care ştiam că pot dispune acasă.  
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Au avut diverse proiecte de realizat cum ar fi de exemplu Sistemul solar, urmând diferite modele au 
creat propriile sisteme, ajutaţi de părinţi.  

Pot spune că familiile celor mici au fost extraordinare în toată această perioadă, implicându-se şi 
ajutând cât de mult a putut fiecare. Consider că fără sprijinul părinţilor toate eforturile mele ar fi fost în 
zadar, elevii de clasa I nu ar fi reuşit totul singuri. 

Dar iată că într-un final totul a fost bine şi s-a terminat cu bine, atât cei mici cât şi cei mari au primit 
la sfârşitul anului şcolar diplome pentru întreaga activitate desfăşurată. 
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ȘCOALA DE ACASĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR VASILE RALUCA 

 
 Toate școlile s-au oprit din cauza pandemiei cauzată de virusul COVID-19. Trebuie să fi citit despre 

școlarizarea online, care nu este altceva decât un mod asemănător cu setările tradiționale de clasă care oferă 
aceeași experiență de învățare pentru cursanți prin modul online. Pentru început o să vorbesc despre câteva 
avantaje ale participării la o școală online și despre beneficiile cheie care ar trebui să fie analizate: 

 
 1. Lucrați de oriunde și oricând - Acest lucru evidențiază principalele beneficii ale școlii online, cum 

ar fi un cursant cu multe îndatoriri pentru a echilibra atunci când totul este disponibil online, inclusiv clasă 
în direct, accesarea materialelor de curs, sarcini, sarcini și depunerea lucrărilor. Un cursant câștigă mai 
multe informații asupra cursurilor datorită comodității procesului de învățare. 

 
 2. Revizuirea prelegerilor instantaneu - Adesea elevii tind să se rătăcească în timpul prelegerilor. 

Studiile spun că un elev pierde concentrarea timp de 5 minute la fiecare 45 de minute de sesiuni. Însă, cu 
platformele de învățare online, elevii au posibilitatea să examineze cuvintele, cursurile de la profesori prin 
formele audio, video. 

 
 3. Mai puțin intimidant - Elevii care nu sunt capabili să își exprime opinia într-un cadru tradițional 

de clasă sau se simt frica de a pune întrebări profesorilor, școala online îi ajută să rămână încrezători să 
pună întrebări și să împărtășească gânduri cu ceilalți. 

 
 4. Mai mult timp pentru a gândi înainte de partajare - platformele de predare online au elemente de 

discuție în care pot participa la discuții pe diferite grupuri ( de whatsapp al clasei) și au șansa de a-și exprima 
opinia și de a formula gândirea în acțiuni, în timp ce în sala de clasă tradițională poate uneori nu există 
timpul necesar. 

 
 5. Concentrați-vă pe idei - platformele de instruire online includ un sistem de mesagerie extrem de 

interactiv, iar elevii online nu trebuie să își facă griji cu privire la interferența limbajului cu mesajul lor. Se 
poate contacta cu ușurință profesorul respectiv sau studenții, adresând direct întrebările legate de cursuri. 

 Ceea ce am prezentat mai sus, ar fi cazuri ideale în care totul merge ca pe roate însă uneori din 
păcare adevărul este altul. Din păcate în țara noastră lucrurile nu stau atât de bine. Cred că trebuie în 
primul rând educați profesorii în utilizarea platformelor care pot fi utilizate în acest scop, implementarea 
unei oarecare discipline, un sentiment de obligație de a participa pentru elevi. În al doilea rând cred că 
focusul ar trebui să fie pe elevii defavorizați, din medii subdezvoltate, care nu pot beneficia de cursuri 
online, nu au resursele necesare. După aceea putem discuta despre metode de predare, care cred ca ar 
trebui sa fie alese de fiecare profesor în parte, deoarece acesta-și cunoaște elevii si modul în care aceștia 
pot învăța eficient. Sunt sigură că profesorii (majoritatea) au resursele necesare pentru a putea plia modul 
lor de predare pentru fiecare clasă. 
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REALITATE VS. REŢELE DE SOCIALIZARE 

 
RUXANDRA VASILESCU 

CJRAE/CJAP CLUJ 
 
Este cunoscut faptul că, la vârsta adolescenţei şi nu numai, un impact major asupra formării imaginii 

de sine şi stimei de sine îl are compararea cu ceilalţi. Acest lucru, ca atare, este unul normal – ce se întâmplă 
însă când acei „ceilalţi” cu care ne comparăm ne arată ceva care poate fi foarte departe de realitate? Dacă 
în interacţiunile clasice, faţă în faţă, acest lucru este posibil doar până la un anumit punct, în ceea ce vedem 
în mediul online distorsionarea realităţii poate fi mult mai pronunţată. Ajungem deci să ne comparăm uneori 
cu o utopie (oameni perfecţi, cu o viaţă perfectă) şi să ne vedem, automat, inferiori.  

Activitatea propusă în continuare se poate desfăşura atât în situaţia clasică, faţă în faţă, cât şi în situaţia 
actuală a învăţământului online. 

Obiective: 
• Analiza critică a informaţiilor (din mediul online şi din viaţa reală)  
• Analizarea impactului reţelelor de socializare asupra formării imaginii de sine 
Nivel de vârstă: clasele VII-XII 
Desfăşurare-metode/ strategii: 
Pentru captarea atenţiei şi introducere în temă elevii vor viziona filmul scurt din anexă „Are you 

living an Insta Lie? Social media vs. Reality”. Filmul nu conţine dialog, nefiind astfel necesară traducerea. 
Durata filmului este de aproximativ 3 minute. 

Sursa: Ditch The Label, https://www.ditchthelabel.org/living-insta-lie/  
Acesta poate fi vizionat fie împreună, în clasă, fie elevii pot primi link-ul şi viziona individual filmul.  
 Filmul prezintă modalitatea în care adevărul este de multe ori denaturat în postările de pe reţelele de 

socializare (to „Insta lie” = a „Insta minţi”), această modalitate falsă de prezentare „propagându-se” de la 
un utilizator la altul.  

După finalizarea proiecţiei se discută pe scurt cu elevii (cu întreaga clasă- direct sau online) subiectul 
filmului, dându-le acestora posibilitatea de a identifica ei înşişi modalităţile prin care se denaturează 
adevărul pe reţelele de socializare, scopul cu care unii fac acest lucru şi impactul pe care îl poate avea 
asupra altora. Informaţiile vor fi aprofundate în etapa următoare, în care elevii vor lucra pe grupe. 

A Insta-minţi (verb): o reprezentare intenţionat falsă a vieţii reale pe reţelele de socializare. 
De exemplu, pe Instagram:  
1. Îmi etichetez un selfie cu machiajul făcut, editat etc. cu #IwokeUpLikeThis (Aşa m-am trezit); 
2. Îmi fac zeci de selfie-uri până a alege unul pe care să îl postez, şi apoi îl etichetez ca #Effortless 

(Fără efort); 
3. Mă duc până la Starbucks, îmi cumpăr o cafea şi îmi deschid laptopul, fac o poză la #WorkSpace 

(Spaţiul meu de lucru), apoi închid laptopul şi mă duc acasă; 
4. Folosesc filtre să-mi editez fotografiile din călătorie până le fac să fie cu adevărat #Unreal (Ireal) 

etc. (după Ditch the Label) 
În cazul unei activităţi clasice, în etapa următoare elevii sunt împărţiţi în 4 grupe, fiecare grup primind 

câte una din temele următoare de discuţie: 
1. Modalităţi de denaturare a adevărului pe reţelele de socializare (şi exemple) 
2. Motive pentru care unii denaturează adevărul pe reţelele de socializare (şi exemple) 
3. Impactul denaturării adevărului asupra persoanei în cauză şi asupra altora (pozitiv şi/sau negativ) 
4. Impactul informaţiilor de pe reţelele de socializare asupra formării imaginii de sine 
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Răspunsurile din cadrul fiecărui grup sunt notate, afişate şi prezentate întregii clase de către un 
reprezentant al grupei.  

Colegii din celelalte grupe sunt îndemnaţi să facă comentarii şi completări, cadrul didactic 
completând ulterior la rândul său dacă anumite aspecte considerate importante nu sunt menţionate de către 
elevi.  

De exemplu: Dacă online viaţa tuturor apare ca fiind „perfectă” ne putem simţi inferiori sau „rataţi” 
pentru că viaţa noastră nu este perfectă. Este de fapt viaţa cuiva „perfectă”? Stau întotdeauna lucrurile 
aşa cum se văd pe reţelele de socializare? 

Dacă activitatea este desfăşurată online, temele de discuţie pot fi postate astfel încât să fie vizibile 
pentru întreaga clasă şi discuţia se va desfăşura în plen, sub forma unui brainstorming.  

Sugestii pentru profesori: 
• Această lecţie este indicat să se desfăşoare după ce elevii au parcurs deja unele activităţi referitoare 

la imaginea de sine, având un minim de informaţii legate de formarea imaginii de sine şi factori implicaţi; 
• Îndemnaţi elevii să producă şi să noteze cât mai multe idei în cadrul activităţii pe grupe, chiar dacă 

ei personal nu sunt de acord cu ele. De exemplu: poate apărea ca motiv al denaturării adevărului pe reţele 
de socializare „ruşinea de a părea sărac”, chiar dacă elevii din grupă nu sunt de acord că acesta ar constitui 
un motiv de ruşine; 

• Nu încercaţi să obţineţi neapărat un răspuns de la un elev anume, chiar dacă credeţi că acestuia i 
se potriveşte în mod deosebit o situaţie discutată, nu toţi se simt confortabil să împărtăşească unele lucruri 
cu clasa. 
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EDUCAȚIA ONLINE ÎN PERIOADELE DE PANDEMIE 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR VECHIU ALEXANDRA 

 
Covid-19 a ajuns să schimbe lumea. Multe persoane lucrează în primul rând pentru a opri virusul să 

se răspândească, ducând o bătălie dură. 
Acești susținători harnici ai vieții și sănătății și-au demonstrat vocația pentru serviciu (și sacrificiu) 

cu acțiuni. În același timp, lumea începe să lupte să nu permită ca acest virus să paralizeze o societate, să 
trăiască cu optimism în aceste perioade de pandemie. 

Migrația către educație online. 
Există multe sectoare care, încetul cu încetul, cu respectarea deplină a recomandărilor de izolare 

socială, încep să ofere soluții și să adauge online-ul la locul lor. Unul dintre sectoarele care a trebuit să 
răspundă urgent la această situație de criză este educația. 

Cercetătorii, profesorii, studenții și echipa administrativă care își susțin activitățile au spus lumii că 
formarea nu se oprește, că învățarea nu întârzie să apară; prin urmare, într-un efort titanic, au implementat 
strategii de educație online în doar câteva săptămâni. Este adevărat că există aspecte ale pregătirii personale 
care vor fi foarte dificil de transferat în modul online; cu toate acestea, în acest context este imperativ să se 
migreze către o educație fără contact. 

Clasa tradițională este o sursă potențială de contaminare și, prin urmare, măsurile preventive 
împotriva transmiterii acestui virus au inclus întotdeauna printre primele acțiuni anularea orelor de clasă la 
toate nivelurile. Din acest motiv, timp de câteva săptămâni, vom avea milioane de oameni care se confruntă 
cu un nou mod de predare și învățare. 

Învățarea online: elevul și profesorul 
Elevul a fost întotdeauna axa educației. Cu toate acestea, educația online devine protagonista 

incontestabilă. Astfel, în educația online, elevul, îndrumat de profesor, folosește multe dintre resursele 
oferite de mediul digital pentru a accesa informații valoroase și pentru a desfășura activități care le permit 
să consolideze cunoștințele și să dezvolte abilități. 

Educația online este încadrată într-o cultură de convergență și partajare. Din acest motiv, se 
recomandă cadrelor didactice să pregătească materialul de predate cât mai accesibil pentru ca prin utilizarea 
diferitelor platforme online sa poata tine cursuri online complete.  

În educația online, rolul profesorului include planificarea și însoțirea procesului de învățare a elevului 
pentru a se asigura că obiectivele învățării sunt îndeplinite. În acest sens, profesorul trebuie să fie capabil 
să faciliteze și să favorizeze utilizarea sistemului media în care își desfășoară activitatea elevul, cum ar fi 
rețelele sociale și mediile digitale de colaborare. A profita de aceste platforme interactive și activități de 
rețea în scop educațional poate fi o strategie de mare succes. 

Evaluarea 
Este important să ne referim și la sistemul de evaluare. Evaluarea tradițională presupune izolarea 

elevului de orice sursă de informație pe durata unui examen. Acest lucru este imposibil în educația online, 
deoarece elevul poate susține examenul însoțit de tot materialul dorit și chiar poate compara răspunsurile 
cu un grup de colegi în timp real. Din acest motiv, este important să se proiecteze evaluări care să pună în 
valoare dezvoltarea competențelor. 

De exemplu, puteți crea forumuri de discuții pentru ca elevul să comenteze periodic un subiect. De 
asemenea, este important să lăsați locuri de muncă mici, care au o implicație personală foarte clară, cum ar 
fi aplicarea unui subiect studiat sau un subiect specific de care elevul este pasionat. Datorită constrângerii 
de timp, elevul va trebui să se concentreze pe a răspunde la întrebările puse în loc să se angajeze în a 
contrasta sau a conversa cu ceilalți în timpul examenului. 
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 EDUCAŢIA FARA FRONTIERE/ŞCOALA DE ACASĂ 

 
 PROF. INV. PRESC. VELE CLAUDIA 

 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26, TIMISOARA 
 
 Ţinând cont de timpurile pe care le traversăm de câteva luni încoace, şcoala online este singura 

modalitate care ne ţine aproape de copiii noştri de la grădiniţă. Desigur toată această relaţie pe care o avem 
cu părinţii, din mediul online este benefică pentru buna evoluţie a celor mici. Activităţile pe care le 
propunem părinţilor şi care se află în planificarea noastră, să fie cât mai interesante şi adaptate mediului 
online, am urmărit diferite platforme şi grupuri cu activităţi conforme cu particilarităţile de vârstă ale 
preşcolarilor. 

 Copiii au nevoie de lecţii cât mai atrăgătoare, pline de implicare din partea acestora, deoarece 
preşcolarii prin joc învaţă la această vârstă, iar educatoarea trebuie să fie plină de idei şi de activităţi cât 
mai complexe. 

 La fiecare început de săptămână, atât eu cât şi colega mea trimitem pe grupul nostru, materialele şi 
anunţăm tema pe care o desfăşurăm conform planificării, cu cei mici, iar în decursul zilelor, revenim cu 
materiale, cantecele, jocuri de mişcare, poezii, jocuri cu text şi cânt. Părinţii ne trimit materiale cu ceea ce 
au lucrat copii, dar şi alte poze cu fel şi fel de activităţi pe care le desfăşoară în decursul unei zile. Atît eu 
cât şi colega mea, amintim părinţilor că ne pot întreba de fiecare dată despre orice informaţie sau lucru, pe 
care nu ştiu să îl discute sau să explice celor mici, iar când o mămică ne scrie că celui mic îi este dor de noi, 
noi insistăm să vorbim cu cel mic, pentru a menţine relaţia aproape. Printr-un chestionar pe care l-am aplicat 
părinţilor, prin luna martie, am aflat că au acces cu toţii la internet, tablete, calculatoare, smartphone. Nu 
este pentru nimeni un secret că în zilele noastre, cei mici, sunt experţi în mânuirea telefoanelor, mai ales pe 
platforma de you tube, unde ascultă cântecele, se uită la poveşti, desene, tutoriale cu şi despre cifre, animale, 
păsări, culori, etc. Aceste tutoriale sunt prezentate şi pe engleză, de aceea majoritatea părinţilor îi lasă pe 
cei mici să le acceseze, pentru că la vârsta lor reţin mai uşor şi asimilează o limbă. 

 La vârsta preşcolară, activităţile practice sunt cele mai plăcute, pentru că pot realiza multe lucruri cu 
mânuţele lor. Pot lipi, modela, decupa sau picta, iar astfel se dezvoltă creativitatea. Însă o activitate bine 
realizată trebuie să fie şi bine gândită, organizată şi având un necesar de rechizite şi materiale.Tocmai din 
acest motiv, cadrele didactice trebuie să participe la diferite cursuri sau lecţii deschise, să facă schimburi 
de experienţe, să participe cu copiii la diferite concursuri sau parteneriate cu alte grădiniţe. Toate acestea 
dezvoltă creativitatea, învăţând alte metode, tehnici în realizarea activităţii. Trebuie menţionat că la 
începutul perioadei de învăţare online, am primit feedback de la mai mulţi părinţi, acesta fiind reprezentat 
prin poze şi filmuleţe, însă acum, avem tot mai puţine poze, primind constant doar de la vreo 20% din 
părinţi, răspunsurile celorlalţii fiind că cel mic refuză să facă, sau este plecat la sat la bunici. 

 Învăţarea online, cel puţin la grădiniţă, nu este obligatorie prin prisma faptului, că lucrăm cu copiii 
de 3-6 ani şi atunci nu trebuie să ne facem cont pe platforme şi să sunţinem lecţii online, pentru că atenţia 
celor mici este foarte scurtă şi nu pot sta concentraţi mult timp pe un lucru, însă activităţile noastre de zi cu 
zi, lipsesc cu desăvârşire şi asta se observă prin feedbackul primit de la cei 20 % de părinţi, restul răspund 
doar când este vorba de ceva trebuir organizatorice la nivelul grupei. 

 Prin urmare, la nivel preşcolar educaţia de acasă, nu este benefică pentru nimeni, nici pentru cadrele 
didactice şi nici pentru părinţi sau preşcolari, pentru că pe părinţi nu îi ascultă cei mici, când vine vorba de 
rezolvat vreo fişă, preşcolarii petrec mai mult timp în faţa televizoarelor, leptopurilor, iar noi nu putem să 
îi verificăm din faţa unor telefoane. 
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ȘCOALA DE ACASA, PROVOCAREA ANULUI 2020 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. VELEA OANA-IULIA 

GRADINIȚA NR. 49 BRAILA 
 
Anul 2020 a adus cu sine o provocare nemaîntâlnită până acum în sistemul de învățământ românesc, 

și anume învățământul on-line. 
Una dintre cele mai mari bariere ridicată în fața educație on-line, a constituit-o vârsta fragedă a 

preșcolarilor, care a adus cu sine interdicția acestora de a avea acces la internet și dispozitive smart fară 
prezența parinților. 

Derularea cursurilor on-line a fost de multe ori îngreunată de lipsa unui părinte care să-i asiste pe cei 
mici în mânuirea unui telefon, tabletă sau calculator. De asemenea, timpul limitat al părinților, a făcut ca 
de multe ori, o parte dintre copii să nu participe la toate lecțiile on-line.  

O altă provocarea a cursurilor on-line, a fost aceea de a capta atenția copiilor. Aflându-se în afara 
mediului oferit de grupă și de prezența fizică a educatoarei, acestora le-a fost mult mai greu să-și 
îndeplinească sarcinile de lucru, să comunice liber sau să respecte regulile (să vorbească pe rând și să-i 
asculte pe ceilalți). Distanțarea din educatoare și copii a avut un impact emoțional deosebit care și-a pus 
amprenta și asupra modului de însușire a cunoștințelor sau de realizare a sarcinilor didactice.  

Aproximativ 15% din totalul de preșcolari ai grupei, nu au avut posibilitatea de a participa la 
activitățile on-line, din lipsa accesului la internet sau a unui calculator, telefon smart sau tabletă. Mare parte 
dintre aceștia provin din familii cu situație financiară precară. 

La această vârstă fragedă, copii percep dispozitivele smart, ca un mediu recreeativ, de joacă și 
nicidecum ca un mediu de învățare, acest lucru distrăgându-le în permanență atenția de la activitățile 
derulate on-line. Acest lucru a dus la situația, ca în momentul în care participau la întâlnirile on-line, în loc 
să fie atenți la informațiile transmise de către cadrul didactic, ei foloseau acest prilej de a comunica între ei 
și de a-și povesti diverse întâmplari. Acest fapt demonstrează că au fost afectați de lipsa de aparteneță la 
grupul din care faceau parte, anume grupa de clasă în care au petrecut trei ani de grădiniță. 

Situația actuală, ne-a făcut pe noi, cadrele didactice să căutăm soluții de adaptare a programei școlare, 
a temelor propuse și a sarcinilor de lucru, pentru realizarea on-line a acestor, de către copii. Faptul că nu au 
mai avut la dispoziție materiale didactice cu care erau obișnuiți la grădiniță, ne-a obligat pe noi, cadrele 
didactice, să căutăm soluții pentru ca ei să le poată rezolva cu ușurință acasă, simplu, rapid și cu puține 
resurse materiale. 

Lipsa de platfome educaționale puse la dispoziție de Ministerul Educației îngreunează acest tip de 
învățare, însă dedicația și creativitatea educatoarelor, a făcut acest lucru posibil. 

În acest moment nu suntem încă pregătiți pentru a desfășura activități exclusiv on- line, atât din punct 
de vedere tehnic cât și emoțional. Preșcolarii sunt la vârsta la care au nevoie de interacțiune (educatoare-
copil, copil-copil), au nevoie de sprijin fizic și emoțional. Este necesară de o perioadă de tranziție, de 
inovare, reinventare, acceptare și adaptare pentru realizarea cu o mai mare rată de succes a acestui tip de ,, 
grădiniță” . 
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SCOALA DE ACASA, SCOALA ONLINE, SCOALA ALTFEL! 

 
 PROF. INV. PRIMAR - VERNEA GEORGETA ADRIANA 

 SCOALA GIMNAZIALA VLADILA-OLT 
 
Apariția pandemiei de Corona virus a luat întreaga lume pe nepregătite. 
Școala, sectorul învățământ a fost pus într-o situație inedita si elevii au intrat brusc într-o vacanta 

prelungita. Astfel cadrele didactice si elevii au trebuit sa se adapteze, sa găsească soluții pentru a continua 
drumul cunoașterii din clasa in scoală de acasă sau scoală online. 

 Cadrele didactice s-au adaptat foarte repede la scoală online si au început lecțiile in clasele virtuale 
accesând diferite platforme si aplicații de pe internet: ZOOM, MEET, GOOGLE CLASSROOM, 
WHATSAPP, SKYPE etc. pentru a continua lecțiile. Problema cea mai mare a apărut imediat-lipsa 
resurselor pentru factorii implicați: elevii, dar si unele cadre didactice care nu dispun de calculatoare, 
laptopuri, telefoane, table, dar si lipsa internetului sau a semnalului la internet, in special in mediul rural. 
Foarte mulți elevi nu au aparatura personala si trebuiau sa folosească telefonul părinților, pentru a participa 
la lecțiile online sau daca in familie sunt doi sau trei copii cu atât mai greu sa împartă un singur dispozitiv 
pentru a participa la curs. 

Consider ca școala online este o alternativa de învățare pentru a continua procesul educațional in 
situații de autoizolare, dar pentru a spori calitatea scolii online si a învățării de acasă trebuie ca toți factorii 
implicați in procesul de predare, învățare, evaluare sa dispună de mijloace si materiale necesare pentru 
continuarea educației. 

Astfel exista avantaje si dezavantaje in școala online. 
Avantaje: 
-învățarea individualizata in ritm propriu; 
-asigurarea unui feedback permanent; 
-colaborarea mai strânsă cu familia elevului, părinții sunt mai implicați deoarece copilul trebuie 

susținut in acest mod de învățare in special elevii din ciclul primar; 
-dezvoltare abilitaților digitale ale elevilor si cadrelor didactice. 
Dezavantaje: 
-lipsa dispozitivelor si resurselor digitale; 
-lipsa internetului sau semnalul foarte slab la internet care poate întrerupe lecția, riscul pierderii 

conexiunii; 
-timp prea scurt pentru o activitate, aglomerarea disciplinelor; 
-dezinteresul unor elevi pentru a participa la învățarea online; 
-elevul nu mai da randamentul pe care îl dădea la școala ; 
-lipsa comunicării reale, socializarea fizica; 
-dificultăți in utilizarea tehnologiei. 
De neglijat est si este starea psihologică prin care trec copiii în această perioadă. Din păcate, mulți 

profesori nu reușesc să se transpună în situația copiilor, nu trăiesc empatic starea elevilor. Ei știu că trebuie 
să fie remunerați, fapt pentru care își fac datoria și îi încarcă cu teme. Copiii au gânduri negre, în aceste 
vremuri, și ar trebui consiliați, măcar o dată pe săptămână .Mulți nu se exteriorizează și nu spun nici măcar 
părinților ceea ce gândesc. Auzind de atâta moarte în jur, probabil că gândesc și ei, din perspective lor: „Nu 
cumva și părinții mei s-ar putea îmbolnăvi și ar putea să moară?”. Majoritatea macină gândurile cele mai 
negre – o spun și din propria experiență de părinte. 
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Dacă MEC a cerut profesorilor să păstreze legătura cu elevii doar cu scopul consolidării, ar trebui să 
fie mai maleabili și să se conformeze. Profesorii ar trebui să gândească empatic, să se pună în situația 
copiilor, să-i înțeleagă și să nu-i streseze cu prea multe teme, deoarece aceste lecții oricum se vor relua, 
după încheierea acestei situații.. 

Cadrele didactice nu au intrat într-o perioadă de vacanță, iar mulți sunt conștienți că materia nu poate 
fi parcursă doar dacă profesorul trimite lecția pe o platforma educațională prin care colaborează cu elevii. 
Utilizarea unei astfel de platforme are și avantaje, precum stocarea materialului educațional pentru clasă, 
comunicarea eficientă cu toți elevii, nu doar prin intermediul unui elev, pe grupuri precum Whatsapp sau 
Messenger, partiționarea platformei pe canale de clase, posibilitatea de meeting cu întreaga clasă. 

Dezavantajele par a fi mai mari pentru profesori: nu au certitudinea însușirii cunoștințelor de către 
elevi, nu pot să fie evaluați toți elevii, nu li se pot verifica temele, nu poate fi eficientă comunicarea etc [2]. 
Starea de nemulțumire a profesorilor își are originea în propria lor conștiință. Simt că nu sunt la eficiența 
lor maximă, că nu își pot face datoria așa cum și-ar dori, că nu este eficientă această metodă. Metodele de 
predare online necesită o pregătire și formare prealabilă. Suntem nepregătiți, din această perspectivă. 

Atitudinea părinților vis-à-vis de această metodă educativă online este cea mai diversă. Începând de 
la nepriceperea unora de a folosi tehnologia, intrând în panică și disperare, până la admirația acestora pentru 
ceea ce fac profesorii, părinții sunt nevoiți să alerge câteodată între doi sau trei copii, între deschiderea unei 
sesiuni video, descărcarea unor fișe, realizarea împreună a unor proiecte sau a unor teme. Au ajuns să fie 
mai epuizați decât copiii, din cauza solicitărilor din această perioadă. 

Concluzionând, dacă în alte țări au dezvoltat programe consistente, viabile, și au făcut cercetări prin 
care au demonstrat că educația cu mijloace și resurse digitale este mai eficientă, luând măsuri pentru 
ameliorarea ei constantă, experiența de la noi din țară nu e suficient pregătită și coordonată pentru a avea 
multe beneficii, ci, din contră, se pare că eșecul școlar își va pune amprenta pe învățământul românesc în 
acest an școlar. 
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OMUL CARE INVAȚA TREBUIE SA CREADA... 

 

PROF. MARIA VERDEȘ 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”CONSTANTIN BLANARU”, 

CORNU LUNCII, SUCEAVA 
 

Acest an calendaristic și acest an școlar au reprezentat o provocare pentru întreg sistemul educațional 

românesc. Și cum orice cadru didactic este caracterizat prin deschidere la nou, bună și rapidă adaptabilitate 

la condiții noi de predare-învățare-evaluare și printr-o inepuizabilă stare pozitivă, a reușit să realizeze 

”educație fără frontiere” printr-o școală altfel, școala on-line. 

Școala on-line, la clasa a III-a de la Școala Gimnazială ”Constantin Blănaru” Cornu Luncii, s-a 

”înălțat” pe o temelie afectivă, stabilă și puternică, care a avut forța de a susține construcția învățării on-

line. La început a fost greu, până am găsit cel mai eficient mjloc de comunicare și cea mai bună metodă de 

evaluare a muncii zilnice. Încetul cu încetul, ne-am adaptat situației, am devenit încrezători, am învins 

fricile și am crezut cu tărie că ”totul va fi bine”. 

Iată, gândurile și trăirile unor elevi-eroi, care au crezut în forța relațiilor interumane, a gândirii 

pozitive și a dorinței de a face loc speranței în viața noastră: 

”Eu îmi fac temele on-line. Mă simt foarte tristă că nu putem fi împreună. Doamna învățătoare ne 

explică temele pe care noi le avem de rezolvat. Îmi este dor de doamna și de colegii mei.” (Diana P.) 

”În această perioadă dificilă, cadrul didactic și elevii au trebuit să se întâlnească on-line. Cu ajutorul 

platformelor de învățare elevii au reușit să nu uite școala. 

Prima dată când am auzit de această variantă de a învăța mi s-a părut destul de dificil, deoarece îmi 

era greu să nu îi văd fizic pe colegi și pe domnii profesori. Eram obișnuită cu atmosfera gălăgioasă a clasei. 

Credeam că nu mă voi descurca fiind nevoită să stau mult timp în fața unui calculator. Cu timpul m-am 

obișnuit și am realizat că dacă îți dorești cu adevărat poți. Este o experiență unică!” (Elena C.) 

”Experiența carantinei nu îmi place foarte mult: stăm închiși în casă, nu ne putem întâlni, nu putem 

merge la școală etc.. Nici școala on-line nu îmi place pentru că, uneori, nu se aude clar și nu mă pot distra 

cum o făceam la școala adevărată. Câteodată, uiți și în ce dată suntem. Pe de altă parte, am petrecut mai 

mult timp cu familia”. (Cezara P.) 

Am reușit cu toții să găsim părțile frumoase ale acestei situații, să cosmetizăm laturile mai puțin 

plăcute, colorându-le în culorile copilăriei și, mai mult ca oricând, am mulțumit Divinității că locuim la 

țară. 
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ȘCOALA (VIRUSATA) VIRTUALA 

 
VERES ERIKA 

 
Astăzi, societatea modernă caracterizată prin ”izbucniri tehnologice” solicită un bagaj de cunoștințe 

din ce în ce mai bogat. Problemele omului contemporan s-au multiplicat în mod evident, deci găsirea unor 
soluții a devenit o necesitate, iar a fi competitiv este o condiție existențială. În acest context apare 
obligativitatea profesorului de a-l înzestra pe actualul elev (nativ digital), cu priceperea folosirii cât mai 
multor canale informaționale. 

Criza provocată de COVID-19, lansează îngrijorări reale, dar ne pune și în situația de a ne testa 
reziliența, dezvoltarea emoțională și nu în ultimul rând reacția la vulnerabilitate. Tot ceea ce înseamnă 
proces educațional de predare-învățare-verificare-notare a redevenit în atenția noastră sub titulatura de 
proces educațional la distanță. 

Este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat oportunitatea activării rapide a 
resurselor online disponibile și îi determină pe profesori să găsească împreună soluții alternative de a 
comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța altfel. Suspendarea cursurilor a făcut 
necesară trecerea la platforme digitale prin intermediul cărora să poată fi desfășurate cursuri de acasă.  

Site-urile sunt pline de idei, modele, sfaturi, resurse menite să sprijine profesorii care se văd pentru 
prima oară puși în fața situației de a preda de la distanță pentru o lungă perioadă de timp în practică însă, 
această trecere la cursurile online nu necesită doar folosirea unor instrumente, ci adaptarea conținutului 
online concentrându-le pe aspecte noi, captivante. Necesită o coordonare din partea conducerii fiecărei 
școli, colaborare între cadrele didactice pentru a decide împreună orarul adaptat la mediul online, sprijin 
reciproc în desfășurarea orelor și dezvoltarea unei metodologii comune de a da teme și exerciții etc. Toate 
acestea înseamnă mai mult timp de pregătire, și un efort mai mare, fiind un proces anevoios, dar cu 
motivație și multă răbdare procesul este fezabil și succesul garantat. În majoritatea cazurilor, fiecare școală 
şi fiecare profesor s-au descurcat singuri, încercând să răspundă solicitării autorităţilor de a nu opri procesul 
de educaţie. Predarea la distanță îi face pe unii profesori să se simtă obosiți, nervoși, neputincioși, uneori 
depășiți de situație, pierduți într-un ocean de informații și asaltați din toate direcțiile de așa zisele soluții 
digitale pentru problemele lor. Din păcate, nu orice aplicaţie este potrivită pentru învățâmântul virtual, iar 
de la teorie la practică este cale lungă. Totuşi, orice este mai bun decât nimic, iar mobilizarea generală a 
arătat că interesul există.  

În timpul pandemiei folosim foarte mult două sintagme: predarea la distanță și predarea online. Deși 
sunt în mare parte sinonime, sunt de fapt două concepte diferite. Caracteristica comună este aceea, că 
ambele necesită materiale digitale. Diferența este locația – în cazul predării la distanță elevii și profesorii 
se conectează din spații diferite și interacționează pe diferite platforme cu ajutorul aplicațiilor, - în predarea 
online lecția se poate desfășura și în clasă, folosind tot un material digital. Instrucțiunile care combină 
elementele online cu cele tradiționale, față în față, au un avantaj mai mare în raport cu instrucțiunile fie 
numai față în față, fie pur online. În această perioadă s-a pus întrebarea: este diferită predarea la distanță 
față de cea din clasă? Dar întrebarea pusă corect este: Cât de diferită este predarea la distanță, versus 
predarea la clasă? Nu vorbim doar despre o trecere a interacțiunilor didactice în lumea online, vorbim despre o 
școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de 
întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție. 

 Perioada pandemiei ne-a obligat să găsim alternative la educația tradițională, iar utilizarea 
platformelor educaționale poate completa activitatea didactică din școală, dar nu o poate înlocui. Acest tip 
de platforme este destinat învățării active din partea elevilor, oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi 
programe cu ajutorul mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor, totodată sunt uşor accesibile, 
stimul pentru învăţare, interacţiune şi colaborare. 

Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc procesele de 
predare, învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică și 
administrativă. Instrumentele Google for Education sunt recomandate de profesori printre cele mai bune 
aplicații pentru colaborare și feedback și pot fi folosite la clasă împreună cu alte instrumente digitale de 
predare și învățare care transformă actul educațional într-o experiență interactivă și interesantă. 
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Instrumentul special creat pentru școli este Google Classroom, care ajută la organizarea și 
eficientizarea activităților școlare. Cu numai câteva clicuri se pot crea clase, adăuga elevi, crea teme sau 
anunțuri. Se pot oferi feedback instantaneu elevilor, profesorul poate urmări cine a terminat tema și cine 
mai are de lucru, întrebările sau comentariile elevilor, se pot da note. G Suite for Education include și o 
serie de produse Google care promovează colaborarea între elevi și profesori: Google Docs, Google Sheets, 
Google Forms, Google Slides, Google Drawings. Elevii pot colabora, în clasă sau acasă, în cadrul 
proiectelor, sau pentru efectuarea temelor, modificările fiind salvate automat. Editarea poate fi realizată 
fără conexiune la Internet. În plus, G Suite for Education include instrumente care economisesc timp și 
sporesc implicarea elevilor: Gmail, Google Calendar, Google Hangouts. 

Platformele care funcționează cel mai bine pentru profesori: 
 - pentru orele live: Zoom, Skype, Webex, Kahoot, Google Meet 
 - pentru teme și materiale: Google Classroom 
 - pentru teste online: Quizizz, Google Forms  
- pentru comunicare: Whatsapp, Facebook Messenger  
- pentru relația cu părinții: Adservio  
- pentru interactivitate: asq.ro (oferă și tutoriale)  
- pentru feedback: Menti.com 
Elevilor le plac provocările și sunt mult mai adaptabili experimentării online, fiind generația perfectă 

de internauți, motivația și implicarea lor a făcut trecerea în online mai ușoară. În cazul predării în online se 
modifică rolul profesorului și elevului, profesorul devine un coordinator care este disponibil să propună 
elevilor mijloace de învățare nu doar să transmită informația, punând accent pe metode active-participative 
și formând situații deschise de învățare, elevul devine participant activ în procesul educațional și 
implementând competenţele digitale, soluționează sarcinile propuse la oră. 

Deși mulți profesori nu au întâmpinat dificultăți în utilizarea instrumentelor online, mulți au 
menționat nevoia de ajutor pentru adaptarea materialelor la formatul online, sau nevoie de sprijin emoțional 
pentru ei și elevii lor. Au întâmpinat dificultăți precum: lipsa de echipamente suficient de performante atât 
pentru ei cât și pentru elevi, lipsa conexiunii corespunzătoare la internet, acomodarea cu multitudinea de 
platforme și aplicații diferite, lipsa de feedback de la elevi sau părinți, pierderea interesului pe parcurs, 
suprasolicitarea, lipsa interacțiunii, lipsa socializării. 

Pentru a oferi o experiență de învățare de calitate, pentru a crește motivația și implicarea elevilor, din 
partea profesorilor este nevoie de: 

- planificarea eficientă a lecției; 
- stăpânirea tehnologiei; 
- creativitate în folosirea materialelor audio-video, înregistrărilor de pe Youtube; 
- stimularea interactivității utilizând o gamă variată de funcții –sondaje, teste, partajarea ecranului, 

lucrul în echipă; 
- menținerea unui grad ridicat de atenție și implicare; 
- instrucțiuni și explicații clare. 
Sarcina educaţiei bazată pe noile tehnologii nu este de a demonstra că are rezultate imediate într-o 

întrecere cu alte tipuri de sisteme educaţionale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un nou, 
probabil superior, spectru de performanţe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în cultura și 
civilizația noastră. 
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”ÎNVĂŢAREA ÎN MEDIUL ONLINE” 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. VESZELE GIANINA LARISA 

 
"Fie-vă dragi copiii, purtați-vă cu ei blând, învățați-i ce e de folos, fiți drepți și-ți vedea că nu-s 

sălbatici. Schimbați-le des ocupația, jucați-vă cu ei, căci între copii trebuie să fii și tu copil. Nu vă vărsați 
veninul amărăciunii voastre în sufletul copiilor, că-i păcat" (Ion Creangă) 

 Închiderea grădinițelor înseamnă mult mai mult timp liber pentru copii, care va fi petrecut doar în 
casă. Dacă în primele zile, vestea că nu vor merge la grădiniță probabil a fost primită cu bucurie, este foarte 
probabil ca aceasta schimbare să aducă în timp plictiseala sau iritabilitate celor mici și mari, a căror libertate 
de mișcare este acum limitată. Este ușor pentru copii și adulți să cadă în capcana navigatului pe internet și 
a timpului petrecut în fața unui ecran fără un scop anume. Deși pare relaxantă, această activitate nu este de 
folos copiilor pe termen lung. Grădiniţa noastră continuă derularea activităţii, o altfel de activitate, nouă, 
inedită, atât pentru cadrele didactice cât și pentru copii: învăţarea în mediul online. După whatsapp și 
facebook, am accesat mai multe platforme (Kinderpedia, Adservio, Zoom, Google Classroom). Ne-am oprit 
la Facebook pentru a ne desfășura activitățile pentru ca ni s-au părut cele mai accesibile atât pentru părinți 
cât și pentru copii. Pentru a ne începe diminețile cu voie bună, am încărcat pe platformă imnul gradiniței. 
Fiecare echipă de educatoare a stabilit activități grupate pe teme săptămânale, care să îi facă pe copii să se 
simtă destinși și cât mai aproape de colegi si educatoare, fară stres și îngrijorări suplimentare in spațiul 
casei. În întâlnirile virtuale desfășurăm jocuri distractive și prezentăm lucrări practice, încurajăm 
exprimarea emoțiilor, a empatiei și mai puțin a competiției între copii, pentru a reduce presiunea psihologică 
a momentului. Pe Zoom, cadrele didactice schimbă păreri și idei și stabilesc derularea unui program cât 
mai eficient. 

 Împreună facem ca acest timp petrecut în casă să fie productiv și distractiv pentru toți. Le-am explicat 
părinților că, copiii au nevoie de reguli și rutine și dacă stau acasă/ în casă toată ziua. Așa că putem stabili 
un program de trezire, mese, activitate, joacă și odihnă, de comun acord între adulții din casă și împreună 
cu copiii. Chiar dacă nu plecăm din casă, ne trezim, ne spălăm, ne schimbăm, luăm micul dejun șamd. 
Adultul este cel care dă tonul și modelează aceste comportamente. Nu vrem să încurajăm copilul să stea în 
pijama toată ziua, ci vrem să avem o viață deplină în care să satisfacem nevoile și interesele copiilor, mai 
ales indoor. 

 Curiozitatea naturală a copiilor preșcolari și nevoia lor de activitate poate fi satisfăcută prin 
implicarea lor în activitățile casnice. Faceți supă? Implicați copiii în curățarea morcovilor sau a cartofilor 
folosind un curățător special pentru legume și fructe. Pregătiți o salată? Copiii pot rupe frunzele de salată 
în bucățele, pot tăia legumele mai moi, precum dovlecelul sau castravetele. Vă gândiți să pregătiți un salam 
de biscuiți? Copiii pot mărunți biscuiții și pot amesteca ingredientele. Și sandvichurile pot fi mai vesele 
atunci când feliile sunt unse de către copii. Notă: Atunci când copiii mânuiesc instrumente/unelte reale, 
cum ar fi un cuțit de bucătărie (cu lama neascuțită) sau curățătorul de legume, trebuie să fie supravegheați 
și să vă asigurați că știu cum să le folosească. Și alte activități în gospodărie pe parcursul zilei pot fi 
desfășurate în tandem. Copiilor le face mare plăcere să pună în pereche șosetele, sau să împăturească haine. 

 Copiii preșcolari au nevoie să-și foloseasă mâinile și în alte activități, exersând astfel motricitatea 
fină și întărind mușchii mâinii. Asfel, activitățile de pictură, desen, imprimare, nu ar trebui să lipsească din 
programul zilei. Dacă reușiți să organizați un mediu de lucru în care copiii să se poată desfășura, ușor de 
curățat după activitate, vă puteți asigura multe momente de liniște. Copiilor le plac tablourile realizate pe 
suprafețe mari. Puteți alege să lipiți o coală mare de hârtie pe ușă, iar tabloul să se realizeze pe verticală. 
Desenele cu diferite culori cerate pot fi completate apoi lipind bucăți de hârtie colorată sau chiar de șervețele 
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cu diverse imprimeuri. Vreți să lucreze la masă? Copiii pot realiza imprimări folosind diverse culori (goașe 
stoarse pe o planșetă) și materiale aflate la îndemâna oricui: dopuri de plută, bețișoare de curățat urechi, 
bureți de diverse forme. Preșcolarii mai mari vor să elaboreze un tablou în ton cu anotimpul? Puneți-le la 
dispoziție o periuță de dinți și pot picta cu ea pajiștea sau cerul. Pentru a realiza lalale de pildă, imprimarea 
cu dinții unei furculițe este foarte reușită! Nu uitați însă că dactilopictura/ pictura cu degetele este cea mai 
îndragită! La fel și înșiratul de mărgele pe sfoară, (mai mari sau mai mici în funcție de vâsta copiilor) sau 
chiar de paste (pene – de dorit expirate și pictate în avans !) îi pot ține pe copii ocupați și pot avea ca rezultat 
spectaculoase lănțișoare sau brățări de înveselit mămici, tătici și bunici! 

 La vârsta mică, cei mai importanți pentru copii, sunt părinții. Copiilor le place să se joace împreună 
cu părinții, iar interesul pentru un obiect sau un joc se poate pierde repede. De aceea este important să 
schimbăm materialele, astfel încât să le menținem interesul. Materialele și jocurile trebuie introduse pe 
rând. Multe jocuri pot fi confecționate împreună, precum jocuri de memorie (folosind imagini din două 
reviste identice, sau perechi de fotografii), puzzle-uri (folosind imagini cartonate pe care le tăiați în diverse 
forme, în funcție de vârsta copilului: 9, 12, 16, 30 piese).  

 E important să formăm obiceiuri în aceste zile și să le menținem. Copiii pot fi implicați nu numai în 
alegerea cărții, dar și în lectură. Nu uitați să faceți întotdeauna conexiuni cu realitatea. 
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CALCULATOR – ÎNVAȚARE – ONLINE 

 
 PROF. VIDRASAN IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA „SERAFIM DUICU”, TIRGU MUREȘ 
 
„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le citească.” 

(aforism de Vasile Butulescu) 
Acum, când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională apare nevoia 

de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea de competențe 
digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 
disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 
manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 
competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (cd-uri interactive, stick – uri, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică.  

Domeniul educației a fost supus unui experiment inedit datorită situației cu care s-a confruntat și se 
confruntă încă, omenirea (pandemia COVID – 19). Elevii și profesorii au fost obligați să accepte învățarea 
online, utilizând diferite platoforme digitale: Zoom, Google Classroom, Whatsapp, Microsoft Teams, etc. 

Elevii și profesorii s-au adaptat destul de rapid la un altfel de mod de comunicare, dar nu toți sunt 
pregătiți pentru învățarea online, datorită infrastructurii minimale sau a lipsei cunoștințelor tehnice a tuturor 
factori implicați: profesori, elevi, părinți. 

Pe de altă parte, toți au fost puși în situații noi de învățare, deși mijloacele moderne au fost utilizate 
și înainte, în procesul de predare-învățare-evaluare. Noutatea a apărut în contextul utilizării diferitelor 
platforme educaționale, care au fost diverse și nu utilizate în mod unitar.  

Au fost și avantaje ale sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie):  
– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat 

și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare distanță 
la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților;  

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  
– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile; 
– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 
– se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi;  
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 – părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, pot fi 
la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului; 

– se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic; 
Dezavantaje evidente ale învățământului online sunt: 
 – lipsa accesului la tehnologie (echipamente, rețea internet) pune mari probleme; 
 – lipsa posibilității notării adecvate, lipsa posibilității testării eficiente; 
 – mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online de tip Zoom, iar „școlarizarea” 

acestora se face de obicei pe cont propriu, un proces lent și care depinde de fiecare;  
– lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 

profesor, iar la lecțiile live pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc; 
 – mai multă presiune pe elevi și pe părinți; 
– se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 

ceva; 
 – copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare;  
Viitorul este al erei tehnologiei, al celei digitale, dar trebuie să existe o dozare. Ar trebui să nu uităm 

de creativitate, de valori cu care elevii trebuie să crească, să nu uităm de activitățile în aer liber, de joacă, 
pentru că jocul dezvoltă creativitatea, și îl determină pe copil să fie echilibrat. Trebuie să avem grijă cât 
timp petrece elevul în mediul real și cât în mediul virtual. 

Oricum va arăta școala viitorului și oricât de tehnologizată va deveni, furnizorii de educație vor trebui 
să țină cont de nevoia elementară a omului de interacțiune și socializare. 
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ÎNVAȚAREA ONLINE VS INVAȚAREA TRADIȚIONALA LA 

DISCIPLINELE TEHNICE 
 

PROF. VIERIU GABRIELA ANA 
COLEGIUL TEHNIC ”PETRU MUȘAT” SUCEAVA 

 
Am trăit să experimentăm și această provocare: învățarea online vs învățarea tradițională. O 

experienţă inedită, dar obositoare. Greşelile de abordare în educaţia modernă pot duce la urmări greu de 
estimat, chiar pentru un timp scurt dar tocmai în aceasta constă provocarea. Cadrele didactice ar trebui să 
găsească metode pentru a promova elevi cu aptitudini deosebite cum ar fi: capacitatea de cooperare şi 
dialog, flexibilitatea de a păstra echilibrul, să pregătească individul pentru un nou stil de viaţă şi pentru 
învăţarea continuă. În ajutorul educaţiei intervin noile tehnologii informaţionale. Învăţământul online 
încearcă să le ofere elevilor şansa de a învăţa în momentul, locul şi ritmul care le satisfac cel mai bine 
cerinţele personale încercând să le ofere şansa unei cât mai bune adaptări la noua societate. Cu toate aceste 
tehnologii, nu înseamnă că trebuie să renunţăm la metodele învăţământului tradiţional, mai ales în primi 
ani de educaţie în şcoli, când ne îndrumă educatorul. 

Este important să îi ținem în continuare pe elevi aproape de învățare în această perioadă, astfel încât 
în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. După o perioadă lungă de timp (câteva 
săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să ții elevii implicați. Dar nu 
este imposibil. 

Adaptarea la predarea online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și materialele 
și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat cursuri online 
și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă din cunoștințele 
lor cu cei care au nevoie de sprijin. 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și 
la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare în online, poate susține ritmul 
învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți. 

Realizând o comparație între cele două metode, constatăm o serie de avantaje și dezavantaje: 
Instruirea online are multe avantaje, dar necesită un grad ridicat de motivare și auto-disciplină. Poate 

fi mai dificil pentru anumiți elevi să urmeze conținutul întregului curs prin această modalitate. În schimb, 
alți elevi se bucură de acest tip de studiu fără probleme. 

Cel mai bun lucru despre cursurile online este că elevii pot lua un curs din confortul biroului de acasă. 
Chiar și cu un program aglomerat, se poate găsi un pic de timp liber pentru un curs. În cursurile online, 
elevul nu interacționează direct cu instituția. 

Un alt mod de a dobândi cunostințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite 
motoare de căutare, cum ar fi Google, Bing etc. Astfel, cursurile online pot fi mult mai potrivite pentru 
adulții care își continuă educația în timp ce lucrează. 

Instruirea online poate fi o problemă pentru sarcinile practice, în special pentru cele care necesită o 
muncă în grup. Instruirea online poate împiedica profesorii să controleze evaluările. Acest lucru este 
deosebit de important pentru educația formală. 

Cu toții știm că internetul este foarte util în învațare, atât celor mici, cat și celor mari. Pentru cei mici 
tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod 
eficient. 
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Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii adolescenți care 
încă nu s-au alăturat forței de muncă și care urmează un liceu tehnologic unde instruirea practică stă la baza 
succesului pe piața muncii. 

Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie 
disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudile fizice, practice și vigilența 
mentală. Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și profesori să se cunoască mai bine.  

Acest lucru permite profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele 
slabe, să acționeze ca mentori și să ghideze elevii în posibilitățile lor de carieră. Într-o clasă tradițională, 
elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebări cu profesorul, 
obținându-și astfel răspunsurile imediat.  

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi și 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu îndrumarea online. Interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține 
note mai mari. 

În concluzie, instruirea combinativă este forma de instruire în care metodele tradiţionale de instruire 
sunt combinate cu cele care utilizează tehnologia, adică învățarea online și învățarea tradițională la 
disciplinele tehnice merg foarte bine împreună. 
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF. INV. PRIMAR VÎRTINEANU GEANINA NICULINA 

LICEUL TEORETIC ”PETRE PANDREA” BALȘ 
 
 Profesorii au regândit situațiile de învățare și au pus mai mult accent pe calitativ, pe progres școlar 

autentic și pe interacțiunea și implicarea elevilor. Astfel, majoritatea profesorilor au respins varianta 
repetării anului școlar și varianta recuperării prin restructurarea anului școlar viitor, optând pentru păstrarea 
structurii actuale a anului școlar în curs. 

Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de la 
Universitatea din București, relevă punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul abordării 
lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația 
cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de 
motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar 
dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de 
creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această 
perioadă.” 

Pentru a contura măsuri adecvate de sprijin pentru profesori, o echipă de cercetători și cadre didactice 
de la Universitatea din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest și Institutul de 
Științe ale Educației a realizat, în perioada 25-31 martie 2020, o cercetare evaluativă privind practicile 
didactice și dificultățile în desfășurarea activităților cu elevii. 

O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel 
un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește 
următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană (65%), sprijin 
personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare (64%), monitorizarea ritmului învățării (52%), 
feedback pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea achizițiilor (45%), explicații pentru înțelegerea 
conceptelor, relațiilor, fenomenelor (45%), consiliere individuală (36%). 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit cel mai frecvent aplicații 
simple pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger sau 
chiar apeluri telefonice. Pe locurile următoare se situează: utilizarea resurselor educaționale deschise și 
conținutului digital, cum ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, 
laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps etc., apoi platformele specializate de e-
learning și aplicațiile pentru apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams. 

Am organizat cursuri on-line prin Classroom, Meet cu 24 de elevi prezenți pe aplicație. Am predat, 
am dat teme, am verificat și am corectat. Totul on-line, iar copiii au fost prezenți și extrem de activi. 

Le-am trimis copiilor fișe, tot felul de joculețe online pentru matematica. Am păstrat legătura 
permanentă cu părinții. 

A fost mai dificil, pentru că mai mulți copii provin din medii defavorizate, fără acces la internet, dar 
cei care s-au implicat au fost conștiincioși și au păstrat astfel legătura cu învățătoarea. 

„Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 
redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoș, 
director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași. „Profesorii noștri sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față acestei provocări și să compenseze 
inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică, proiectare 
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minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim despre un compromis și o încercare de a face tot 
posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele mici.” 

Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: 
lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – 
platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii, lipsa instrumentelor potrivite 
pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 
domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți 
tehnice – conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de 
programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul insuficient al 
competențelor digitale, lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, lipsa unui program bine structurat, 
determinând sincope în învățare, acces limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa de interes. 

Profesorii și elevii au nevoie de sprijin diferențiat pentru a performa în situația atipică actuală. Nu mă 
refer aici doar la sprijin de ordin tehnic, ci pedagogic. Indiferent că educația se face la distanță sau nu, în 
esență rămâne un act pedagogic. 

În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, cadrele didactice declară că au primit 
îndrumare predominant de la: directorul școlii, MEC și instituții ale MEC – ISJ/ ISMB, CCD, CJRAE, ISE, 
colegi cadre didactice, colegi de informatică, ONG-uri și companii private, părinți și elevi. 

Elevii noștri au nevoie de sprijin, în această perioadă, iar noi, cadrele didactice, avem nevoie de 
ajutorul specialiștilor și al guvernanților pentru a compensa educația «convențională» și pentru a face 
educație intelectuală, socială, emoțională în cadre noi, în care trebuie să colaborăm și să învățăm noi înșine. 
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ŞCOALA ONLINE-PIERDERI SI BENEFICII 

 
PROFESOR DE STIINTE SOCIO-UMANE VISAN TESCARU MAUSI 

C. T. AUTO ,,TRAIAN VUIA”FOCSANI 
  
 Şcoala online ne-a provocat pe toţi în mǎsuri diferite şi fiecare în parte a încercat sǎ înveţe din 

mers.Chiar dacǎ generaţia tânǎrǎ este cea care se adapteazǎ cel mai repede, se pare totuşi cǎ elevii sunt cei 
care au obosit cel mai repede şi aceastǎ stare de obosealǎ nu ţine neapǎrat de criteriul vârstei ci de faptul cǎ 
ei resimt tot ce se întâmplǎ în familie, în mediul educaţional ori societate.In acest context putem identifica 
mai multe aspecte care s-au shimbat în mediul copilului odatǎ cu trecerea la şcoala online. 

 Copilul trebuie sǎ facǎ teme singur, sǎ îşi descarce fişe, sǎ se organizeze mai bine decât o fǎcea 
înainte când mergea la şcoalǎ.Chiar dacǎ profesorii sunt mai îngǎduitori, sarcinile de lucru sunt mai 
numeroase iar presiunea termenului limitǎ pentru încǎrcarea temelor pe platformǎ nu le uşureazǎ deloc 
situaţia.Mai mult, în şcoala online internetul devine dintr-o sursǎ de divertisment, una informativǎ iar 
calculatorul se transformǎ brusc dintr-un loc de joacǎ într-unul de învǎţare.Este ca şi cum ar merge într-o 
vacanţǎ dar trebuie sǎ îşi ia şi caietul de teme cu el.Cele douǎ faţete nu se exclud reciproc, deoarece mediul 
virtual le cuprinde pe amândouǎ, dar aceastǎ percepţie nu se poate schimba deodatǎ. 

 Trebuie menţionat faptul cǎ în aceastǎ perioadǎ ei îşi pot dezvolta abilitǎţi cum ar fi extragerea 
esenţialului dintr-un material, expunerea lui într-o manierǎ personalǎ şi nu una impusǎ de profesor dând 
şansǎ creativitǎţii fiecǎruia sǎ se manifeste, competenţe ce se vor dovedi utile pe termen lung.Poate cǎ 
aceastǎ situaţie este în beneficiul unei anumite tipologii de elev, cea a elevului interiorizat care nu are cum 
sǎ se facǎ remarcat în mijlocul unui colectiv numeros aşa cum au clasele de obicei sau a unui elev cu ritm 
de lucru diferit de cel al celorlaţi în sensul cǎ este mai încet ori mai meticulos, fapt care determinǎ un 
consum mai mare de timp. 

 Pe de altǎ parte, elevul se concentreazǎ mai greu în mediul online de acasǎ, deoarece existǎ mai multe 
elemente de distragere decât în clasǎ, unde şcoala ca instituţie impunea o stricţeţe, un set de reguli şi norme 
ce trebuiau respectate.In mediul personal aceste reguli sunt mai relaxate, ele diferǎ de la o familie la alta, 
orele de somn ori de hranǎ pot sǎ nu se mai respecte astfel încât nevoile primare rǎmân pe plan secund.In 
acelaşi timp responsabilitatea fiecǎruia a crescut dar nu toţi ştiu sǎ îşi gestioneze corect liberul arbitru 
ajungându-se foarte uşor în situaţii extreme. 

 Copilul trebuie sǎ îşi delimiteze spaţiul şcolar online în propria camera( dacǎ aceasta existǎ )astfel 
încat acesta sǎ nu îi invadeze tot teritoriul.In caz contrar el nu va mai putea face distincţie între mediul 
online şi mediul privat.  

 Chiar dacǎ la început s-au bucurat de închiderea şcolilor, ulterior au realizat cǎt de mult le lipsesc 
colegii, glumele, atmosfera şcolarǎ în general.In mediul online profesorul intrǎ pe uşa virtualǎ a clasei, 
plaseazǎ un material de lucru dar nu îl mai asistǎ în rezolvarea lui pe elev şi acest lucru îi genereazǎ stǎri 
de nesiguranţǎ cu privire la corectitudinea temei, agitaţie furie, insatisfacţie ori stǎri de apatie sau lipsǎ de 
motivaţie.In cele mai multe cazuri nu s-a mai pus accent pe însuşirea unor noi conţinuturi ci pe consolidarea 
celor existente sau pe exprimarea trǎirilor acumulate în aceastǎ perioadǎ, fapt care a putut conduce la un fel 
de parteneriat atipic realizat între profesor şi elev. 

 Chiar dacǎ a fost resimţitǎ lipsa apropierii fizice, a schimbului de energie ori interacţiunea faţǎ în 
faţǎ cred cǎ aceasta este o perioadǎ în care siguranţa pe internet a copiilor trebuie supravegheatǎ mai mult 
ca oricând.Ei au fost bombardaţi efectiv cu numeroase conţinuturi neadecvate vârstei ce apar inopinant pe 
ecranul monitorului în timp ce accesau informaţiile necesare realizǎrii unei lecţii.De asemenea o mare 
atenţie trebuie acordatǎ avalanşei de ştiri false despre situaţia pandemicǎ, fapt ce impune din partea 
adultului o comunicare permanentǎ cu cei mici prin care trebuie sǎ li se explice modul în care pot face o 
diferenţǎ între o ştire falsǎ şi una adevǎratǎ. 

 Toate aspectele pozitive ori negative ale şcolii online fac parte vrem nu vrem din realitatea cotidianǎ 
pe care o trǎim cu toţii şi trebuiesc percepute ca nişte paşi în drumul spre maturizare a tinerei generaţii.  
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ȘCOALA ALTFEL - ȘCOALA DE ACASA 

 

PROF.INV.PRIMAR VISARINESCU NATALIA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CALAN 
 

În săptămâna cu Școala Altfel se făceau altfel de activități decât cele care se desfășoară în mod normal 

la clasă, activități extracuriculare, vizite, excursii, proiecte, tot ceea ce elevii și profesorii și-ar fi dorit să 

facă și nu le permitea rigoarea programei școlare. În mod clar activitățile programate nu s-au putut desfășura 

în condițiile astea și atunci recomandarea a fost să nu se facă totuși ore în săptămâna în care era programată 

școala altfel, ci profesorii să le sugereze elevilor activități: sugestii de lecturi, de filme, de activități practice, 

de gătit, de confecționat spre exemplu felicitări sau ouă încondeiate. 

Este o situație inedită, iar cadrele didactice trebuie să găsească soluții de adaptare. E important să 

ținem cât putem legătura cu elevii noștri, să le oferim materiale educaționale, iar activitățile din Școala 

Altfel pot să fie gândite astfel încât să fie integrată familia. Este un moment de redescoperire a valorilor, cu 

toate că distanțarea socială se impune. Cu toate acestea atât Ministerul Educației, cât și corpul profesoral 

caută să găsească soluții pentru cât mai mulți elevi, atât pentru cei care au acces la internet și dispozitive de 

comunicare moderne, cât și pentru cei din zone izolate sau mediul rural. Consider că activitățile din Școala 

Altfel nu trebuie lăsate deoparte și ignorate, dar trebuie să aibă niște obiective bine stabilite, pe care eu le 

identific sub forma solidarității, a empatiei, a valorilor morale și neapărat trebuie să uzeze de resurse care 

sunt la îndemâna tuturor. Nu e un moment de evaluări, e un moment de a valoriza fiecare copil, de a-l 

încuraja și de a gândi pozitiv pentru viitor 

În condițiile când cursurile școlilor sunt întrerupte, din cauza pandemiei de coronavirus, ministerul, 

conducerile școlilor, profesorii fac tot ce este posibil pentru ca elevii să fie ținuți aproape de programa 

școlară, organizând lecții la distanță, pe platforme speciale sau direct cu fiecare elev în unele cazuri. Toate 

acesta pentru a nu întrerupe anul școlar. Pe lângă aceste lecții, sunt școli care și-au propus să respecte tot 

programul, astfel ca elevii să participe la cât mai diverse activități, cum sunt cele din Școala Altfel. 

Temele propuse au fost următoarele: Desenați un curcubeu cu care să colorăm aceste zile, însoțit de 

textul „TOTUL VA FI BINE” și postați-l pe grupul clasei; Faceți un filmuleț amuzant sau educativ și 

postați-l pe grupul clasei; Postați cele mai interesante fotografii surprinse de voi; Filmați-vă în bucătărie 

cum pregătiți ceva bun (voi sau părinții voștri); Urmariți un film pentru copii, o piesă de teatru sau vizitați 

un muzeu virtual, din lista propusă. Au fost introduse și idei venite de la elevi, cum a fost aceea de a citi o 

carte, urmată de un rezumat video al acesteia, care a fost postat. Pentru a-i stimula, cine a participat la mai 

multe provocări, a câștigat un premiu. 
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Poze de la activități: 
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ȘCOALA DE ACASĂ-  

SUB AMPRENTA ÎNVĂȚĂRII LA DISTANȚĂ/ ÎNVĂȚĂRII ONLINE 
 

PROFESOR LOGOPED, VITOREANU DANIELA- VIOLETA 
CJRAE/ LIC. TEHN. ”FRANCISC NEUMAN” ARAD 

 
 Închiderea școlilor în foarte multe țări ale lumii pentru a preveni răspândirea pandemiei Covid-19 

pentru a dat naştere unor provocări fără precedent pentru guvernele ţărilor afectate, pentru decidenții 
educaționali de pretutindeni, dar a și adus în atenție confruntarea întregii omeniri cu o situație fără 
precedent, la care trebuie să răspundem prin comportamente de adaptabilitate la schimbările sociale, 
educaționale, economice, politice etc., de învățare din mers și mai ales de sănătate fizică și psihică. Școala, 
ca instituție principală în dezvoltarea acestor abilități la elevi, este pusă la rându-i în situația de a reacționa 
prompt și eficient la izolarea socială, umană adusă de pandemie. 

 Școala de acasă – un context impus de pandemia de coronavirus – se află indiscutabil sub amprenta 
pedagogică a învățării la distanță și nu a învățării online, cum în multe contexte publice de comunicare s-
au amestecat cele două concepte și implicit realități educaționale. 

 Toate sistemele de educație din întreaga lume au trebuit să ia decizii privind modul de continuare a 
instruirii, în condiţiile în care toţi cei implicaţi în educaţie trebuie să fie protejaţi, într-o criză de sănătate 
publică care avansează rapid, imprevizibil. Țările afectate s-au concentrat pe asigurarea continuării 
actului educaţional, introducând sau extinzând modalitățile de educație la distanță existente, utilizând 
diferite tehnologii.  

 Din perspectivă pedagogică, practicile dezvoltate de sistemele de educație afectate de suspendarea 
cursurilor cu elevii și studenții, se situează pe cel puțin două paliere diferite: învățarea online și învățarea 
la distanță, concepte pedagogice aparent sinonimice, dar care descriu practic modalități parțial comune de 
derulare a activităților cu elevii și studenții, aflați în școala de acasă. 

 Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 
continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță 

 Văzută de mulți elevi, dascăli, dar mai ales părinți în aceste zile, drept un panaceu pentru situația de 
criză cu care se confruntă întreaga lume, învățarea online are avantaje incontestabile, dar și dezavantaje. 

 Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 
oricând si oriunde, beneficiarii pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu 
este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în 
mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. Învățarea online 
permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc 
sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, 
cu o implicare emoțională redusă. Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiti tind să fie mai 
activi, inhibiția fiind mult diminuată, interacțiunea realizându-se și fără distractori din afară.  

 Acest tip de învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca 
pe elev să devină proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate realiza prin 
introducerea de fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, liste bibliografice, link-uri către 
resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente de tip audio si video în clasa virtuală, sarcini 
individuale.  

 Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt destul de afectate relațiile interumane 
între elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de 
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abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, 
deoarece conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 
acestora nu este facilitată de profesor.  

 Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o anume pregătireîn 
proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile informaționale. Astfel, pentru profesori, 
instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte, din punct de vedere tehnic, deoarece utilizarea acestui 
mediu presupune familiarizarea cu instrumentele sale, dar şi din punct de vedere al disponibilităţii, având 
în vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. Interpretarea eronată a explicaţiilor 
scrise reprezintă, de asemenea, o problemă.  

 Pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât 
instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de mărimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile 
utilizate, un număr mare de elevi făcând imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, 
devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește, ajungând în cele din urmă la un punct în care 
pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și prompt. Un alt dezavantaj este 
faptul că participarea şi angajamentul faţă de învăţarea în mediul on line tind să se dilueze în timp, studiile 
precizând că, cursurile de acest fel înregistrează rate ridicate de abandon școlar. 

 Predarea-învățarea la distanţă în situaţii de urgenţă (ERT– Emergency Remote Teaching) constă 
în acel ansamblu de acțiuni și procese inițiate pentru continuarea procesului educațional în situații de 
urgență, pe fondul unor circumstanțe de criză. 

 Când înțelegem ERT astfel, putem separa acest mod de instruire de „învățarea online”. Învățarea la 
distanță presupune nu doar învățare online, ci și studiul individual al elevilor prin accesarea de culegeri, 
fișe, manuale, dicționare, enciclopedii etc., programe de învățare susținute de televiziuni sau radio s.a. 

 Dacă ar fi să descriem această învățare la distanță, ar trebui în primul rând să o vedem dintr-o manieră 
proiectivă, drept o cale de a reflecta asupra modurilor, metodelor și mijloacelor de livrare a instruirii, cu 
adaptare la nevoile în continuă schimbare și la resursele limitate și nu ca o abordare esenţializată a instruirii 
standard. Sigur că datorită urgenței temporale, demersurile rapide care sunt necesare în contextul ERT pot 
diminua calitatea cursurilor oferite. 

 Așadar, învățarea la distanță rămâne, din perspectivă pedagogică, o formă alternativă la învățarea 
tradițională, implementată în situații de urgență, formă care cuprinde în nucleul său învățarea online, alături 
de alte forme complementare de instruire. Designul universal pentru învățare ar trebui să se axeze pe 
proiectarea de medii de învățare flexibile, incluzive și centrate pe elev, pentru a permite accesul la materiale, 
activităţi şi sarcini de lucru pentru toţi elevii / studenţii în această perioadă grea pe care o traversăm cu toții, 
elevi, părinți, profesori, întreaga societate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Yuval Noah Harari, 21 de lectii pentru secolul XXI, Ed. Polirom, 2018 
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PAGINĂ DIN JURNALUL UNUI PROFESOR ONLINE 

 
PROF. VIZITIU MARIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION PETROVICI” TECUCI, JUD. GALAȚI 
 
Iubesc tehnologia. Cu mulți ani în urmă am descoperit frumusețea lecțiilor organizate în power point, 

o modalitate ideală pentru instruire și evaluare, mai ales când în sălile de clasă nu exista internet. Din 
momentul în care pe catedră au apărut calculatorul, videoproiectorul și mai ales internetul în fiecare sală de 
clasă, lumea mea, a profesorului a început să semene cu zâmbetul Cenușăresei care s-a văzut frumos 
îmbrăcată în sala de bal: manuale digitale, youtube, facebook, platforme de evaluare. Elevul era acolo, în 
perimetrul meu, partener la acest dans. Puteam să-i văd zâmbetul sau lacrima de la colțul ochiului, să-i 
primd mânuța să i-o conduc printre rânduri, să modelez aceeași bucată de plastilină, să mâncăm împreună 
materialul didactic, adică floricelele de porumb cu care de fapt trebuia să împodobim copăcelul primăverii. 
În urmă a rămas și invitația la dans de ziua copilului sau serbarea abecedarului! 

A trebuit să ne încadrăm alături de întreg mapamondul în a lua măsuri de continuare a instruirii într-
o criză de sănătate, într-o criză economică, într-un război cu un dușman greu de localizat, într-o situație în 
care elevul, primul angajat în procesul didactic, să nu fie abandonat. 

Dar eu, profesorul, la fel de speriat și neinstruit, la fel ca un elev aflat la granița dintre a promova sau 
a rămâne repetent, unde mă aflam? 

Peste noapte am devenit profesor online. Cu normă întreagă. Peste mine, s-au revărsat asemeni unui 
fluviu ieșit din matcă, nume de lucruri la care nici nu m-aș fi gândit: zoom, meet, google classroom, padlet, 
liveworkshets, asq. Zile și nopți de studiu individual, webinar adservio, webinar google, training 
”profesorul online”, grupul clasei, grupul profesorilor. 

Deja rezultatele aveau să apară: replanificarea activităților cu legături hyperlink pentru învățare, fișe 
interactive pentru teme și pentru evaluare. Un adevărat creator de resurse educaționale deschise, nu că ar 
mai fi fost nevoie și de ale mele, întrucât mulți alții înaintea mea chiar au fost preocupați să umple biblioteca 
virtuală, astfel încât fiecare să găsească la un simplu clik ceea ce dorește. Și cum niciodată nu e de ajuns, 
le-am aruncat în virtual și pe modestele mele creații. Totul a făcut să fiu mult mai flexibilă în raport cu 
conținuturile, cu evaluarea. Actul de învățare este la pachet cu evaluarea deoarece noi, profesorii, trebuie 
să știm, ce nu am învățat, ce nu știm, unde legăm firele rupte, ori în acestă perioadă doar am încercat să 
plutim la suprafața apei, nici nu se poate vorbi de o adevărată evaluare cognitivă. Deocamdată suntem într-
un context special, cu măsuri speciale.  

Dincolo de maratonul în care s-au angajat profesorii, elevii și părinții, învățarea online are avantaje 
și dezavantaje. 

Putem transmite foarte repede informația, fără a ne întâlni fizic. Informația rămâne și poate fi accesată 
oricând și de oriunde. 

Alegem grupul țintă, iar acesta poate accesa informația. Grupurile de utilizatori pot comunica online 
prin intermediul videoconferințelor. 

Putem transmite materiale virtuale care contribuie la procesul de învățare. Dirijăm învățarea.  
Informația transmisă poate fi oricând ștearsă, editată, reeditată. 
Feed-back-ul se primește în timp real. 
Internetul este foarte util în învățare. Este folosit și de cei mici, și de cei mari. Pentru cei mici 

tehnologia este atractivă, pentru cei mari a devenit o necesitate. 
Limite există și nu puține: 
Comunicarea directă, comunicarea nonverbală dispare. Putem deveni mici roboți astfel încât atunci 

când ne întâlni să avem impresia că nu avem ce a ne spune. 
Tehnologia care avansează și nu putem ține pasul nici financiar și nici informațional. 
Peste noapte, părinții au devenit profesori. O altă categorie care din neputință sau neștiință pot pierde 

lupta cu motivația învățării. 
Și nu în cele din urmă, dar cel mai important, situația limită cînd nu ai acces la tehnologie, internet, 

informație. 
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Personal, întreg universul meu a trecut cu viteză de la suavul vals al Cenușăresei la Hora Staccato. 
Când sus, emoționată de câte lucruri noi pot învăța într-un timp foarte scurt, când jos, epuizată, dezamăgită 
că visurile mele de profesor online se duc pe apa sâmbetei datorită faptului că părinții elevilor mei nu au 
auzit în viață despre ”platforma de învățare”, ”aplicații google”, că cei care ar fi trebuit să fie beneficiarii 
nopților mele nedormite și dioptriilor mărite dispuneau doar un telefon aflat în buzunarul unui părinte și 
acela cu internet limitat, un telefon pe care dacă vrei să instalezi WhatsApp, trebuie să dezinstalezi 
messenger. Chiar și un tutorial de instalare al unei aplicații este peste puterea de înțelegere a unor elevi sau 
părinți. Mai ales a elevilor din învățământul primar. 

Lucrez la o clasă de elevi proveniți din familii defavorizate. Învățarea online am împărțit-o: pentru 
elevii care au acces la internet, postez pe grupul clasei linkuri către filmulețe instructive, fișe interactive de 
învățare și evaluare create de mine sau de colegi, postate pe platforma liveworkshets, wordwal, didactic.ro, 
asq, diverse grupuri de pe facebook. Pentru toți elevii, am adunat o colecție de fișe numită ”Totul va fi 
bine!”, caietul I și caietul II, pe care le-am tipărit și dus personal la fiecare elev acasă. Elevii rezolvă fișele 
după indicațiile primite pe grupul clasei facebook sau messenger, fac fotografii și le postează. 

 Este bun exercițiul pe care am fost nevoiți să-l rezolvăm. În speranța că totul va fi bine, că într-un fel 
sau altul copiii din medii defavorizate (așa cum sunt cei cu care lucrez eu) vor avea acces la tehnologie, de 
la toamnă voi folosi această formă de învățare pentru elevii care din motive de sănătate vor absenta, voi lua 
mult mai rapid legătura cu părinții. Voi dedica o oră pe săptămână unui opțional prin care să exersez cu 
elevii mici intrarea pe grupul clasei, folosirea platformelor de învățare, școala de vacanță. Am în sala de 
clasă opt calculatoare conectate la internet pe care le-am primit de la Asociația ”Ateliere fără frontiere” în 
baza proiectului ”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”.  

Ca și cum ar fi fost predestinat, la începutul anului școlar, luând clasa pregătitoare, am denumit-o 
”Clasa curcubeu” iar ușa de la intrare am înconjurat-o cu un poster curcubeu. Am speranța că totul va fi 
bine!  
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ȘCOALA DE ACASA 

 
PROF INV. PRIMAR: VLAD ADRIANA  

ȘCOALA GIMNAZIALA C. PACURARIU, MICASASA, JUD. SIBIU 
 
Pandemia de coronavirus din 11 martie 2020 a venit cu o provocare pentru sistemul educațional, care 

este pus in fata unei noi provocari: ,,învățarea on-line”. 
În momentul inchiderii școlilor, elevii, profesorii, învățătorii, educatorii, autoritățile, părinții s-au 

străduit să se adapteze cu această nouă încercare, aceea de distanțare socială, în care învățarea, educația 
trebuie să continue în mediul digital până la sfârșitul anului școlar. 

Dascălii, elevii, părinții au încercat să se adapteze acestei situații neprevăzute din mers, folosindu-și 
propriile resurse pentru a putea învăța on-line. 

Datorită faptului că au existat momente în care au fost greutăți în a se implementa această modalitate 
necesară de invățare, până la urmă a fost un câștig deoarece dascălii s- au unit iar copiii au participat la 
această întâlnire folosind tehnologia de care dispuneau, fiind un proces de învățare reciproc. 

Școala românească are nevoie să se adapteze să descopere metode și instrumente reale prin care își 
pot schimba în mod benefic stilul de predare și de comunicare, relaționare cu copiii. Cadrul didactic are 
rolul de a descoperii, modela ceea ce se găsește în fiecare copil.  

A învăța în fața unui calculator, telefon, tabletă, etc, poate să fie benefic deoarece materialele 
didactice pot să fie distribuite mai rapid, cu ajutorul e-mailului, forum-urile, conferințele on-line permit 
dezbateri deschise: se pot spune intrebări/răspunsuri, chat-ul este o comunicare bazată pe mesaje text prin 
internet in timp real, așadar această învățare este foarte flexibilă mai ales deoarece copiii sunt atrași de 
tehnologie și le place să experimenteze noi provocări. În acest proces copilul are nevoie să fie susținut de 
părinți, dascăli. Cei din jurul copiilor observă cum elevii sunt atrași de învățarea digitală și pot adăuga în 
experiențele de învățare ale elevilor resursele digitale pentru a veni în interesul lor. 

Învățarea on-line contribuie la continuarea procesului instructiv-educativ, desigur că această formare, 
invățare se poate realiza în condiții de viață normale sau de autoizolare, de pandemii ... 

Învățarea on-line pentru ca să fie eficientă aceasta trebuie să se realizeze față- în- față dar mai ales 
înseamnă o planificare a timpului de pregătire pentru lecția on-line, apoi în continuare ar tebui să se țină 
cont de particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. 

Avantajele învățării on-line: 
- timpul, permite elevilor și profesorilor să comunice fără a fi prezenți în același loc. 
- îl poate stimula pe elev să fie mai activ, dornic de cunoaștere . 
- materialele didactice pot fi distribuite mai repede. 
- printr-un simplu clic pot accesa materialele. 
- prin intermediul internetului se pot accesa diverse conținuturi. 
- permite crearea grupurilor. 
- existența feed-back-ului. 
Dezavantajele învățării on-line: 
- relațiile între elevi și cadrele didactice, relațiile interumane nu sunt reale/fizice. 
- există familii defavorizate care nu au acces la tehnologie . 
- dificultăți în utilizarea tehnologiei. 
 
Așadar, prin urmare învățarea on-line poate fi folositoare tuturor însă este necesar să fie utilizată în 

mod eficient. 
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ÎNVAȚAMANTUL ONLINE IN PERIOADA DE CRIZA 

 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE” 

 URZICENI, IALOMIȚA 

 PROF. ÎNV. PREȘC.: VLAD MARIA 
 

Într-o eră în care natura și legătura omului cu aceasta a suferit schimbări majore, tehnologia devine 

parte integrantă a vieții noastre, o condiție sine qua non a civilizației actuale și viitoare. Generația adultă 

care mai întâi a privit circumspect această nouă față a existenței a intuit în cele din urmă că este necesar 

efortul de adaptare la nou.  

Cei mai atrași de mediul digital, cel care le dinamizează și le colorează existența - copiii și tinerii au 

fost și rămân cei mai receptivi. 

În această perioadă din viața noastră, în care parca trăim după un scenariu SF, care nu se mai termină 

și al cărui sfârșit sigur va fi ,,happy” - viața tindea să se oprească în loc; învățământul se întrerupea într-o 

zi din luna martie. Ce era de făcut?  

Școala online a fost o soluție fericită, astfel încât copiii să continue învățarea. În acest mod, ei au 

descoperit resurse educaționale atractive, au înțeles noțiuni, au aprofundat cunoștințele însușite la clasă într-

o maniera inedită, sub forma unor joculețe interactive. 

Părinții și-au asumat rolul de dascăli, fapt ce le-a schimbat percepția și atitudinea față de procesul de 

învățământ, de pregătirea temelor și chiar față de aprecierea progresului propriului copil. Ei au avut acces 

la felul în care se întâmplă învățarea, au observant cât de relevant e ce se întâmplă în instituțiile de 

învățământ, cum se pune accent pe dezvoltarea gândirii, cum se face corelarea informațiilor cu realitatea. 

La rândul lor, copiii au descoperit o altă față a învățării, cu multe tipuri de resurse digitale: jocuri interactive, 

educaționale, animații, filmulete, imagini - o diferență uriașa în comparație cu tabla rigidă și planșele triste 

de carton. A fost o mare bucurie învățământul online, copiii, elevii au fost receptivi la informația din zona 

digitală, informație însoțită de culoare, grafică frumoasă, chiar și o atmosferă relaxantă. Într-o perioada 

scurtă de timp, mediul online care până atunci mai era blamat, a devenit noul învățământ. În activitatea 

didactica profesorii au respectat temele planificate, odată cu utilizarea platformelor s-a creat un contact 

plăcut, ludic, unde conținuturile au respectat nivelul de vârstă al copiilor. Se primește feedback rapid, fapt 

ce încurajează și menține încrederea învățăceilor.  

Ce ar mai fi de spus? Ce lipsește din acest tablou minunat? 

Poate zâmbetul cu care cadrul didactic întâmpină copiii sau cu care răsplătește răspunsurile corecte? 

Poate îmbrățișarea pe care ei o așteaptă când sunt triști sau le este dor de mama? 
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Așteptam cu toții să revenim la normalitatea claselor în care zumzetul copiilor întrece cea mai 

frumoasa melodie, când se aude un clopoțel și niște pași grăbiți…  

Nu mai e mult. Totul va fi bine ! 
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 SCOALA ON-LINE, O EXPERIENTA INEDITA 

 
 PROF. INV. PRIMAR VLADU ELENA OTILIA, 

SCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE ANTIPA”, TULCEA 
 
 Scoala romaneasca s-a modernizat prin introducerea manualelor digitale, a platformelor educationale 

si a metodelor alternative de invatare. 
 In ultima perioada s-a observat o deschidere fata de noile metode de invatare, conform profilului 

noilor generatii digitale de copii. 
 Invatarea on-line este preferata de tot mai multi elevi, deoarece este placuta, este o metoda noua, pe 

care copiii abia acum o descopera. Ei invata sa interactioneze prin jocuri interactive, dezvoltandu-le 
inteligenta, gandirea, curiozitatea, entuziasmul. 

 Acest tip nou de invatare imbina zona de divertisment cu zona educatiei, astfel impletindu-se 
activitatile ludice, atragatoare cu activitatile ce cuprind un volum de informatii, insotite de simt de 
responsabilitate. 

 Am avut ocazia de-a intrebuinta manualele digitale, care au fost de mare ajutor prin jocurile 
interactive, ingenioase si atractive pentru copii. 

 Platformele educationale diverse pe care le-am descoperit cu aceasta ocazie, ne-au impresionat prin 
formele de prezentare atractiva, prin faptul ca propun metode de invatare interactive care sunt eficiente in 
procesul de invatare. 

 Prin invatarea on-line, copiilor li se dezvolta autonomia, rezolvand jocurile logice, experimentand 
activitati inedite, intr-un mod placut. 

 Copiii sunt mai deschisi fata de activitatea de invatare, li se dezvolta o atitudine pozitiva fata de 
educatie, deoarece in timpul invatarii on-line au parte de experiente placute.Ei vor dori sa participe cat mai 
mult la aceste activitati care le dezvolta concentrarea si rabdarea. 

 Un alt avantaj al acestei invatari, consta in fatul ca meteria poate fi reluata de cate ori este nevoie, 
elevii prin exersare, invatand mai bine lectia. 

 Platforma ,,Mozaik Education” este interesanta pentru elevi, prin ,,moza Map”-harti digitale, ,,moza 
Web”-pentru invatarea acasa, ,,moza Book tablet”- pentru dispozitive mobile, prin animatiile 3 D, videouri, 
aplicatii, lectii digitale, fisiere audio.  

 Am intrebuintat aceasta platforma in lectiile de matematica la :, .Figuri geometrice ” si ,,Corpuri 
geometrice”, elevii fiind atrasi de jocurile interactive. 

 In orele de istorie, in lectia ,,Castele si cetati”, la clasa a IV-a, videourile de la ,,Mozaik Education”, 
au fost eficiente. 

 La geografie, animatiile 3 D ,, Tarile Europei”, au adus un surplus de interes in lectia ,, Europa-
caracteristici geografice”. 

 Copiii au fost entuziasmati de aceasta platforma, au lucrat cu placere, abia astepau jocurile 
interactive, fiind ceva nou pentru ei, captivant. 
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ŞCOALA DE ACASĂ, ŞCOALA ALTFEL ŞI ÎNVĂŢAREA ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR, VLASCIANU NICOLETA 

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 
 
 În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și încep 

un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să scrie, să 
socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri complexe și 
provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. 

 Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce completează 
îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație între copii și educație. 

 Astfel, prin joc și aproape fără să-și dea seama, copiii își vor antrena abilități importante precum 
memoria, atenția, gândirea logică, comunicarea și inteligența emoțională.  

 Învățarea online a devenit între timp obligatorie din cauza acestui virus necruţător. Era singura 
modalitate prin care se putea asigura o continuitate a celor învăţate până în prezent.Şi acest lucru s-a dovedit 
câteodată greu de îndeplinit.Având clasa pregătitoare nu aveam cum să realizez învăţarea online decât cu 
ajutorul părinţilor deoarece copiii încă nu au învăţat tot alfabetul.Sarcina aceasta nu a fost chiar pe placul 
tuturor încă de la început, dar cu ajutorul unui program flexibil am reuşit să parcurgem mare parte din 
materia care rămăsese de predat.Şcoala de acasă devine şcoala altfel în care copiii mici se află sub 
supravegherea permanentă a părinţilor. 

 De ce să încurajezi în aceste condiţii folosirea tehnologiei în învăţare? Iată câteva motive pentru care 
poţi recomanda factorilor implicaţi în procesul de învăţământ să îmbine învăţarea tradiţională cu cea online: 

• Învăţarea online îi poate ajuta pe elevii care rămân în urmă în clasă.Aceştia pot relua de câte ori 
este nevoie materialele predate fără a fi constrânşi de un timp dat aşa cum se întâmplă de obicei într- o sală 
de curs. 

•  Învăţarea online poate ajuta şi copiii care se plictisesc la şcoală fiindcă potenţialul lor este mult 
mai ridicat decât al celorlalţi. Aceşti elevi pot să îşi descarce cursuri şi informaţii suplimentare, pe care de 
altfel, nu le-ar fi primit la şcoală. 

• În învăţarea online, informaţiile pot fi reluate de ori câte ori este nevoie. Dacă la clasă, profesorul 
explică o dată sau de câteva ori lecţia, acasă, în faţa calculatorului, copilul tău poate reciti informaţiile de 
câte ori are nevoie.  

• Cursurile online sunt mult mai variate şi mai adaptate prezentului decât materiile din şcoală. 
Accesul la informaţii este mult mai uşor. Nu doar că astăzi copiii pot găsi informaţiile de care au nevoie 
fără a se deplasa la bibliotecă, dar pot aborda online specialişti sau profesori care să le ofere detalii sau să 
le răspundă la întrebări. 

 Educaţia online poate lua forme variate. La şcoală, copilul poate folosi instrumentele educaţiei online 
pentru a face cercetare, pentru a crea conţinuturi, pentru a lucra unii cu alţii sau pentru a lucra individual. 

 Putem concluziona deci că învățarea online completează învățarea clasică şi ea poate constitui o 
soluţie pentru viitor. 

 
 
Bibliografie: 
- ŞcoalaIntuitext.ro 
- Învăţare online – SuntPărinte .ro 
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DASCAL ROMAN, OFER EDUCAȚIE PE INTERNET!  

VERSUS 
PARINTE, DESCHID ACASA O ȘCOALA ALTFEL! 

 
 PROF. INV. PREȘC. VOICU DANIELA 

 GRADINIȚA PN LIMANU, CONSTANȚA 
 
„Fără educaţie, ce este omul? Un splendid sclav, un sălbatic al raţiunii.” — Joseph Addison 
 
Procesul de învățământ este principalul mijloc de formare a omului, în special a generațiilor tinere, 

sub toate aspectele.  
Evoluția societății, dezvoltarea științei au impus mereu schimbări corespunzătoare în conținutul 

învățământului, în metodele de predare–învățare–evaluare, în relațiile cadru didactic–elev, elev–elev, cadru 
didactic–familie, cadru didactic –elev–familie. 

Oricâtă pregătire profesională am avea și vechime în muncă de ani de zile, experință în lucrul cu 
copiii, cu siguranță nu am fost pregătiți pentru acest ”stop cadru” de la nivel internațional. Întreaga lume a 
fost bulversată de pandemia declanșată pe planeta albastră, planeta Pământ. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă ce s-
a extins deja pe mai multe luni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și să 
transmită un mesaj important atât elevilor, cât și părinților: învățarea continuă dincolo de școală și cu 
instrumente online accesibile tuturor, cu multă determinare. Nu cred în afirmația că putem face progrese în 
acest mod pentru care nu am fost deloc pregătiți, dar putem încuraja elevii să învețe și să lucreze 
independent, îi putem sprijini cu informații și le putem transmite din cunoștințele noastre, pas cu pas, cu 
răbdare și dăruire.  

Consilierea părinților este un aspect de care trebuie să ținem cont, având în vedere că acum, mai mult 
decât oricând, suntem echipă în educația copiilor. Părinții sunt la fel de bulversați de noi sarcini ce le revin 
în procesul educațional al copiilor, sunt copleșiți și fac eforturi deosebite. Cadrele didactice au rolul de a 
manageria evenimentele din cadrul clasei de elevi, de a consilia părinții și elevii, de a transmite cunoștințe, 
de a oferi informații pertinente. 

Cum putem face faţă provocărilor mari pe care le avem ca și educatoare, ca și părinți? Ce ar trebui să 
ştim pentru a răspunde într-un mod potrivit și benefic, în fiecare context în care ne găsim, în ceea ce privește 
creșterea și educația celor mici? 

 
“Cartea mea-i fiule, o treaptã. Aşeaz-o cu credinţã cãpãtâi .”(Tudor Arghezi) 
Reprezintă predarea on-line o educație fără frontiere? Da, școala de acasă este o școală altfel, dar am 

avut liber arbitru? Reprezintă o soluție de luat în calcul și pe viitor sau este o soluție bună în caz de forță 
majoră, de criză? 

Poate fi înlocuită școala cu acasă? Poate fi înlocuit cadrul didactic cu un laptop? Poate fi înlocuită o 
carte cu miros specific de tipografie cu read book? Lipsește comunicarea directă, socializarea, căldura 
umană. 

Școlile au organizat „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe platforme precum 
Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Cadrele didactice au stabilit un calendarul online 
și modul de comunicare cu elevii, au adaptat planificarea, conform programei. 

Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru programul on-line și să sprijine 
cadrul didactic în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la Internet 
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de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. În România 
acest aspect a ridicat un mare semn de întrebare, câte familii au aparatura necesară, acces la internet, pentru 
a pune la dispoziția copiilor? Dacă sunt mai mulți elevi în aceeași familie, cine are prioritate la 
calculator/telefon? Sunt cazuri unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar 
pentru a se putea conecta, dacă se concep fișe și se propun activități speciale, unde vor fi imprimate acestea, 
cu ce vor fi lucrate dacă nu au materialele necesare?  

Planificarea săptămânală trebuie readaptată cu mare atenție, pentru a ne asigura că acești copii 
continuă să lucreze. Este foarte important să arătăm că ne preocupă starea fiecăruia și că avem în continuare 
așteptări și sarcini clare. Chiar și așa, vor fi mulți copii care rămân izolați, iar profesorii ar trebui să ia în 
calcul organizarea unei școli de vară, de recuperare, pentru aceștia. 

Cadrele didactice trebuie să găsească răspunsuri la probleme noi apărute, idei și să ofere ajutor 
permanent.  

 
,,TOTUL VA FI BINE!’’ 
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*ȘCOALA ONLINE ÎNTR-O ȚARĂ OFFLINE* 

 
AUTOR: VOICU FLORICA 

LICEUL TEHNOLOGIC *PAMFIL ȘEICARU*, CIOROGARLA 
 
1. Concluzia persoanală: 
 Documentându-mă despre această problemă, am găsit un articol cu acest titlu. Îmi pare atât de realist 

încât mi-am permis și eu să il folosesc, menționând la Bibliografie autorul. 
Nu sunt dintre persoanele care vor să critice cu orice preț dar mă consider realistă, conectată la 

realitatea din învățământ, la plusurile și minusurile pe care le prezintă învățământul online în această 
perioadă. 

Din fericire locuiesc într-o zonă favorizată: 
a. Copii dotați cu tehnologia minimă necesară conectării la whattApp, platformele online, au 

laptopuri/telefoane, conectare Internet,  
b. Profesori pregătiți în acest domeniu și capabili să lucreze pe platforme educaționale cu elevii,  
c. Conexiune acceptabilă la Internet și Telefonie mobilă. 
Există, din nefericire, multe zone din țară unde acestea sunt SF-uri. Copii nu au telefoane, Internet, 

laptop-uri, PC-uri și nici acces la aceste lucruri. 
Pentru acești copii singurul mod de a învăța, de a-și depăși condiția, de a ieși din viața aceea plină de 

lipsuri și a-și croi una mai bună, este mergând la școala pe care ei o cunosc. 
Școala aceea are: 
a. bănci,  
b. scaune,  
c. tablă clasică,  
d. cretă albă și colorată,  
e. cărți,  
f. caiete,  
g. pauzele cu colegii și prietenii lor,  
h. jocurile copilăriei,  
i. drumul spre și dinspre școală,  
j. toalete în curte...... 
k. și mai ales are un profesor/profesoară dedicați meseriei de dascăl. 
Acest dascăl scrie la tablă, umplându-se de cretă, le dă teme, corectează caiete întregi, îi ceartă atunci 

când greșesc, îi laudă când este bine și îi îmbrățișează cu toată iubirea din lume când sunt supărați.  
Pentru acești copii lumea s-a răsturnat și nu mai înțeleg nimic. Tot ce era parte din copilăria lor, dintr-

o dată nu mai există. Sunt ținuți acasă de ceva ce ei nu înțeleg, îi revoltă și îi sperie în același timp. Pentru 
ei învățământul online este doar o poveste frumoasă. 

Chiar și pentru cei care au acces la toate avantajele tehnologiei moderne și sunt conectați la lecțiile 
cu profesorii în permanență, le lipsesc întâlnirile cu prietenii, colegii, profesorii. 

O mare problemă a învățământului online este lipsa de socializare dintre copii, lucru care exista chiar 
și în școala normală, datorită telefoanelor și la jocurilor pe calculatoare. 

 2. Studii efectuate în această perioadă de către pesrsoane abilitate. 
 *După ce Ministerul Educației a anunțat că România trece la „școala online” în situația de urgență, 

profesorii și educatorii au fost puși în situația de a încerca să aplice noua decizie și să înceapă orele la 
distanță. Decizia trebuie pusă în aplicare chiar și în locuri uitate de lume, în care telefonul, tableta și 
semnalul GSM sunt un lux. 

Jurnaliștii de la Recorder au prezentat câteva studii de caz din zone sărace ale României, două 
dintre ele fiind și din județul Brașov, unde cadrele didactice sunt obligate să adapteze condițiilor din 
teren pentru ca elevii să nu piardă cunoștinșele acumulate până acum și, pe cât posibil, să mai adune 
câte ceva în „bagajul” lor. 

Studii de caz: 
Studiu de caz 1: 
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 Satul Zizin, comuna Tărlungeni. Învătoarea Gianina Badiu: „Dacă intră mai mult de 4 copii într-o 
conferinţă, calitatea semnalului scade dramatic” 

Când a aflat că se închid școlile, învăţătoarea Gianina Badiu i-a adunat pe toţi cei 24 de copii din 
clasă şi au stabilit împreună o strategie pentru următoarea perioadă. Norocul ei a fost că le cumpărase, din 
donaţii, mai multe caiete auxiliare pentru teme, aşa că a putut să le facă program de studiu acasă. 

Studiu de caz 2: Învățătoare din Săcele: „Oamenii își schimbă des numărul de telefon, pentru că e 
mai ieftin” 

La Săcele, Florentina Tituleac este învăţătoare la Gârcini, Săcele, și are o clasă de 23 de elevi, cei 
mai mulți dintre ei provenind din familii de o sărăcie cruntă.  

„Eu am mai avut o fetiţă care lipsea mereu, pentru că pleca la cerşit. Sunt copii necăjiţi, unii dintre 
ei cred că nici nu au ce mânca acasă”, spune învățătoarea. 

După ce au început problemele cu noul coronavirus, iar școlile au fost închise, Florentina Tituleac 
spune că a reuşit să păstreze legătura cu doar 15 dintre elevii săi. Pe ceilalţi, pur şi simplu nu i-a găsit. 

„Oamenii îşi schimbă des numărul de telefon, doar pentru că e mai ieftin să cumperi o cartelă prepay 
nouă decât s-o reîncarci pe cea existentă. În plus, semnalul e foarte prost spre inexistent – nici măcar la 
şcoală nu există semnal la telefon. Şi, cum despre lecţii online nu prea poate fi vorba, e mai uşor să vorbim 
la telefon, numai că nici asta nu e uşor. Ştiţi cum se întâmplă? Sun la o familie, uneori nu răspunde, alteori 
n-are semnal, aşa că trec la următoarea, care poate nici ea n-are semnal şi tot aşa. Când se termină lista, 
reiau”, a povestit învățătoarea. 

Dinspre copiii cu care reuşeşte să vorbească, Florentina Tituleac primeşte acelaşi mesaj: 
„Toţi aşteaptă să revină la şcoală, iar eu ştiu că ei resimt nevoia asta mai mult decât alţi copii. 

Pentru că, la noi, şcoala e singura instituţie din comunitate, singurul loc care-i leagă. Totuşi, mă întreb 
câţi dintre ei se vor întoarce cu adevărat şi câţi se vor pierde pe drum”. 

 
Studiu de caz 3. 
Școala online se blochează offline. 4.000 de elevi din județul Alba NU AU COMPUTER și 2.000 nu au 

acces la Internet.  
Aproximativ 4.000 de elevi din județul Alba nu au laptopuri sau tablete acasă, pentru a 

participa la cursurile online solicitate de Ministerul Educației. 
Alți 2.000 nu au acces la internet, din diferite motive. Datele provin chiar de la inspectorul 

școlar general, Cornel Sandu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. https://recorder.ro/scoala-online-in-tara-offline-daca-n-au-semnal-acasa-ies-doua-ulite-mai-

incolo/ 
2. https://brasovmetropolitan.ro/2020/05/scoala-online-deocamdata-un-vis-frumos-pentru-unii-

invatatori-si-elevi-din-judetul-brasov/ 
3. https://alba24.ro/documentar-scoala-online-se-blocheaza-offline-4-000-de-elevi-din-judetul-alba-

nu-au-computer-si-2-000-nu-au-acces-la-internet-768403.html 
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ÎNVĂŢAREA ONLINE 

 
PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRIMAR VOINEA CONSTANŢA 

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE FILIPESCU”, BUZAU 
 
Indiferent dacă educația se face la distanță sau nu, în esență rămâne un act pedagogic. Predarea online 

este menită să asigure legătura elevilor cu școala. Copiii noștri au nevoie de sprijin, în această perioadă, iar 
noi cadrele didactice, cât și părinții, vom face totul posibil pentru a face educație intelectuală, socială. Cu 
ajutorul părinţilor care iau toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea elevului la 
activitățile de învățare online organizate de unitatea de învățământ, noi, cadrele didactice putem face 
posibila învăţarea. Aceasta este o modalitate în care trebuie să colaborăm și să învățăm noi înșine. Motivația 
rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre motivația cadrelor didactice de a proiecta și 
a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor pentru învățare. 
Diferența este că acum feedbackul elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie 
câteodată un impediment serios.  

Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de 
confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. Aşadar, păstrind legătura cu elevii mei, am 
reuşit să-i fac să înteleagă şi să conștientizeze un lucru foarte important şi anume faptul că, pentru ei, în 
această perioadă nu este vacanţă, ci că ne continuăm învățarea. Primul pas a constat în stabilirea 
calendarului online și a modului cum voi comunica cu aceştia. Am pregătit și împărtășit un program 
săptămânal cu intervalele orare în care vom organiza întâlnirile online, pe teme. Lecţiile le-am desfăşurat 
utilizând Platforma Adservio, aplicaţiile Whats App, Youtube, Google Meet.  

Părinţii au pregătit elevii pentru acest program sprijinind învățătorul în organizarea activităților și 
temelor pentru acasă. Astfel, elevii au avut acces la Internet de pe laptop/calculator sau telefon, căști și 
webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

 În cazurile unde elevii nu au avut acasă echipamentul necesar pentru a se putea conecta, am conceput 
fișe și activități speciale, am discutat cu părinţii acestora pentru a mă asigura că acești copii continuă să 
lucreze. Am comunicat și telefonic cu elevii încurajându-i să țină pasul arătându-le că mă preocupă starea 
fiecăruia și că am în continuare așteptări și sarcini clare. Sarcinile de rezolvat au fost sub forma de fişe de 
lucru, fişe de evaluare, lucrări practice, cântecele de audiat şi interpretat, poveşti audio, etc.  

Fiind realizate într-un mod accesibil, creativ, interesant, atractiv, acestea au putut fi lucrate într-un 
timp scurt şi cu maximă eficienţă. Pornind de la celebrul citat “Fiecare floare este un suflet deschizându-se 
către natură” - Gerald De Nerval, trebuie să fim răbdători, căci natura urmează să ne învăluie iar cu 
mireasma ei dulce şi parfumată, cu coroniţe de flori, cu vântul care adie uşor, salutându-ne puţin sfios. Abia 
aşteptăm să ne plimbam iar prin parcurile pline cu flori, ale căror culori ne vor bucura existenţa şi reuşi să 
ne înfrumuseţeze zilele, să ne readucă la viaţa, rutina şi normalitatea de dinainte. Pentru câteva momente, 
nu ezitaţi să închideţi ochii, să trageţi aer adânc în piept şi să spuneţi: Totul va fi bine!  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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2. https://www.24edu.ro  
3. https://www.mediafax.ro  
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 SCOALA DE ACASA 

 
VULPE- TOMA CORINA MIHAELA 

 
Educatia este foarte importanta deoarece deschide mintea si joaca un rol vital in societatea noastra. 

De cele mai multe ori, educatia are loc frecvent sub indrumarea educatorilor, dar de la un anumit moment 
in viata, ne putem educa noi insine.  

Școala de acasa a declanșat un cutremur în lumea educației, un influx pe piața alegerilor școlare, cu 
o varietate de metodologii, programe de învățământ, editori, proiecte. Astăzi, nou-veniții și veteranii pot 
găsi marea de opțiuni copleșitoare. Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra principalelor stiluri de școli 
de casă, vom face o scurta prezentare a acestota. 

Școala de acasa poate fi la fel de tradițională ca programele „școală-acasă”, unde elevii studiază 
aceleași lucruri la domiciliu ca și colegii lor la școala locală. Sau școlarizarea la domiciliu poate fi la fel de 
radicală ca educația „Unschooling” unde lecțiile sunt explorări direcționate de către studenți, lipsite de teme 
și teste. 

Există cateva abordări principale în educația de acasa: metode clasica, Charlotte Mason, Montessori, 
Unschooling, Scoala acasa, etc. 

Fiecare dintre acestea este prezentat în continuare, având în vedere beneficiile și dezavantajele. Există 
suprapuneri între multe dintre aceste modele educaționale. Aceasta înseamnă că exista loc, dacă este nevoie, 
pentru a împărtăși și împrumuta idei între stiluri. Profesorii casnici, de obicei amestecă metode și materiale 
în mod liberal. Însă pentru a evita orice creație nefavorabilă, este bine să existe o bună cunoaștere a 
materialelor și metodelor didactice înainte de a le combina cu altele. 

 
Metoda clasică 
Metoda clasică este unul dintre cele mai populare stiluri de homeschooling. Împrumută înțelepciunea 

practicilor educaționale testate în timp, care datează din Grecia Antică și Roma. În cazul modelelor biblico-
clasice (A.K.A., „Abordarea principală”), rădăcinile urmăresc și mai departe conceptele ebraice din Vechiul 
Testament. Școlile obișnuite clasice folosesc „cărți grozave” (Adler, Hutchins și Van Doren) și un cadru 
„Trivium aplicat” (Wise-Bauer). Asta înseamnă că, „canonul” marilor cărți (clasici și capodopere) obține 
facturare de top, pe măsură ce elevii învață fapte și date în școala liceală, logică și gândire critică în 
gimnaziu și retorică și auto-exprimare în liceu. Metoda clasică încorporează adesea învățarea greacă și 
latina, deși acestea nu sunt necesare. Educația biblic-clasică va pune, de asemenea, un accent puternic pe 
Biblie și instruirea biblică a viziunii asupra lumii. 

Pe cât posibil, zonele tematice sunt împletite într-un plan de lectură cronologică, astfel încât studenții 
studiază istoric diferitele domenii. Această metodă se deosebește de metodele de școlarizare convenționale 
și de alte metode de școlarizare casnică (Unschooling, Studii de unitate, Școală la domiciliu), care au 
tendința de a „sări” de la un subiect la altul sau care își rezervă istoricul pentru o temă separată. 

O altă caracteristică proeminentă a învățării clasice este utilizarea dialogurilor socratice. Dialogurile 
socratice încurajează discuțiile și dezbaterile puternice prin întrebări deschise, încurajând elevii să 
depășească simpla „înțelegere” sau „formare de abilități” pentru a obține înțelegeri îmbogățitoare ale sinelui 
și lumii.  
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Beneficii 
Educația clasică oferă multe beneficii, ceea ce o face una dintre cele mai populare metode de 

școlarizare în zilele noastre. Această metodă are, de asemenea, reputația de a fi cea mai prestigioasă metodă 
homeschool, remarcată pentru producerea de mici genii care sunt cititori mai buni decât majoritatea 
adulților. 

 
Avantaje: Indelung testata, marile carti, lectura, invatarea de limbi straine, gandire logica si critica, 

adaptabilitate ,, rigurozitate si structura, alegeri, interactiune sociala. 
 
Dezavantaje: În timp ce metoda clasică are multe puncte forte, nicio metodă nu este perfectă. Și există 

anumite compromisuri reale pe care trebuie să le avem în vedere înainte de a se angaja în metoda clasică. 
Amintiți-vă, de asemenea, că fiecare dintre aceste dezavantaje poate fi atenuat sau rezolvat cu puțină 
ingeniozitate din partea părintelui-profesor. 

Dezavantaje: prioritizarea timpului, inflexibilitate, interactiune limitata, lipsa unei abordari practice. 
 
Metoda Charlotte Mason 
Pe baza învățăturii pionierei școlii casnice din secolul al XIX-lea, Charlotte Mason, acest stil creștin 

de școală casnică folosește perioade scurte de studiu, de obicei 15-20 minute maxim pentru studenții 
elementari și maxim 45 minute pentru liceeni. Aceste perioade scurte sunt însoțite de plimbări in natura, 
portofolii de istorie și multe practici în observare, memorare și narațiune. Lectura joacă un rol important în 
școlile de casă CM, în special biografii, clasici și alte „cărți vii” (adică povești, cu eroi, lecții de viață și 
implicații socio-etice importante). Această metodă sacrifică prelegerile și expertiza și, în schimb, primește 
o abordare observațională orientată către copil, ușoară la buget, destul de flexibilă și care permite copiilor 
să descopere și să învețe în ritmul lor.  

 
Beneficii: plimbari in natura, pastrarea unui jurnal, testata indelung, costuri scazute, bazata pe 

ideologia crestina, principii elementare, apropiata ca stil de metoda clasica si cea unitara. 
Dezavantaje: aplicabilitate limitata pentru scoala generala si liceu, concepte crestine pronuntate, 

ancorata in timpuri vechi. 
 
 3.Metoda Montessori 
Creată de medicul și educatoarea italiană de la începutul secolului XX, Maria Montessori (1870-

1952), această metodă a rezultat din activitatea ei de psihologie cu copii cu nevoi speciale. Această metodă 
este o abordare umanistă bazată pe studenți, care folosește mișcarea liberă, blocuri mari de timp 
nestructurate (până la 3 ore), clase multi-grade, ca și planuri de învățare bazate pe interese și individualizate. 
Profesorii instruiesc doar indirect, folosind o mulțime de manipulatoare (obiecte tactile, cum ar fi unelte și 
jucării) și oferind studentului o serie de opțiuni dintre care să aleaga. 

 
Beneficii 
Această metodă este poate cea mai îndoielnică includere în această listă, nu datorită eficienței sale. 

Această metodă este bine dovedită ca un model educațional umanist prietenos cu copilul. Problema este că 
școala Montessori este adesea trecută cu vederea ca o metodă școlară. Școlile Montessori includ adesea o 
mulțime de mobilier, pentru a face sălile de clasă inventive locuri de joacă pentru studenți. În mod ironic, 
în revistele proprii ale Mariei Montessori, ea descrie o sală de clasă planificată care reflectă în multe feluri 
o casă de lucru normală. În acest fel, metoda Montessori este potrivită pentru școlarizarea caselor. Totuși, 
Montessori merită includerea ca model centrat pe copii pentru studenții tineri, chiar dacă nu a atins nivelul 
de popularitate ca și alte modele de școli de casă. 
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 4.Unschooling 
Bazat în mare parte pe pionierul John Holt, pionierul de homeschooling, Unschooling este un model 

de învățare în formă liberă, care este centrat pe elev, neconvențional și individualist. Planurile de învățare 
și proiectele de studiu se concentrează în mare măsură pe interesele studentului, dar cu prioritate mare pe 
educație experiențială. Școala școlară va consta în unele învățări sistematice și riguroase atunci când vine 
vorba de abilități de bază precum citirea, scrierea și aritmetica, dar aceasta este adesea administrată cu o 
varietate de tehnologii și materiale și, de obicei, fără teste / evaluări convenționale.  

 
Școala-acasa 
Un alt model popular de școlarizare casnică este ,,Școala-acasă „sau „Școala tradițională”. Opusul 

polar al școlii, școala la domiciliu este practic aceeași cu a școlii publice sau private, dar este implementat 
acasă. Educația școală la domiciliu este de obicei organizată în jurul pachetelor curriculare complete, 
deseori aranjate de anul școlar și ar putea fi chiar același curriculum pe care îl folosește școala 
dumneavoastra publică sau privată locală. Educația școală la domiciliu poate fi făcută independent și 
administrată în întregime de către un părinte-profesor. Cu toate acestea, deseori este o școală completă 
facilitată de profesori, administrată online, fie ca școală publică sau privată (cu plată). 

 
Beneficii 
Beneficiile pentru ,,Școală-acasă” tind să se învârtă în jurul convenționalității și ușurinței sale de 

acces. În timp ce Unschooling sau Montessori se pot abate de la așteptările noastre educaționale tradiționale, 
educația School-at-Home permite familiei școlii casnice să participe la punctele tari ale unui model de 
educație tradițională care, cu toate acestea, are multe dintre avantajele educației la domiciliu. 

 
Concluzie: 
Școala de acasă, astăzi este o voce din ce în ce mai mare în lumea educațională. Mesajul său în plină 

expansiune este mult dincolo de zidurile casei, cerând educatorilor de pretutindeni să fie atenți: ,,Chiar și 
mâinile amatorilor pot face o educație excelentă.” 
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GRĂDINIȚA ȘI FAMILIA  

 PARTENERI ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE A COPIILOR MAI MICI  
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: VULTUR SORINA IOANA 
GRADINIŢA CU P.N. VAD 

 
 Fiecare moment trăit de copilul mic este o ocazie de a dezvolta. Acasă sau la grădiniță copilul este 

pus în situația de a explora, exersa, de a învăța ceva din fiecare acțiune a cărui actor principal este 
„Când naștem un copil, ne închipuim că îi vom putea oferi tot ceea ce are nevoie. Pe măsură ce 

crește descoperim că are din ce în ce mai multe nevoi și, descumpăniți, recunoaștem că avem nevoie de 
ajutor. Ne dorim să fim susținuți de oameni competenți, de specialiști, care nu judecă dificultatea în care 
suntem, ci ne devin parteneri.” 

Acestea ar putea fi gândurile unui părinte, ale oricăruia dintre noi aflat într-o poziție potențial 
fragilizantă. Educația copilului este un demers care presupune un schimb de experiență, de valori și 
competență între toți adulții care îl susțin în demersul său de dezvoltare integrată. Spirala relaționară care 
se țese în jurul copilului (dar care trebuie să respecte nevoile sale de dezvoltare integrată) se bazează pe 
parteneriat. 

Copiii sunt unici, cu particularități diferite determinate de caracteristicile lor subiective-individuale 
și de apartenența lor la un spațiu și o identitate socio-culturală. Fiecare este purtătorul unor particularități, 
răspunsuri personale la solicitările mediului. Înainte de toate, parteneriatul este o atitudine care s-ar putea 
descrie prin mai multe principii: 

• Colaborare (acțiune comună în care fiecare are rolul său diferit); 
• Cooperare (acțiune comună în care se petrec inter-relații și roluri comune); 
• Acceptarea diferențelor și tolerarea opțiunilor diferite; 
• Egalizarea șanselor de participare la o acțiune educativă comună; 
• Interacțiuni acceptate de toți partenerii; 
• Comunicare eficientă între participanți. 
Intervenția educativă pentru vârsta mică a copilului are câteva particularități în raport cu intervenția 

educativă instituționalizată de tip grădiniță/ școală. Ne referim la diferitele tipuri de servicii care vin să 
susțina familia în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, servicii pe care le regăsim sub diferite forme 
instituționale: 

 Serviciile de tip ,,Școala Părinților”, care derulează activități de informare, formare și consiliere 
pentru părinți și copii în vederea creșterii abilităților parentale; 

 Servicii de tip ,,Centru de Consiliere”, care sunt investite ca spații terapeutice de fluidizare, 
(re/construcția relației dintre părinte și copil); 

 Serviciile de tip ,,Club pentru Părinți și Copii”, spații cu destinație ludică, de învățare timpurie 
pentru copii, de facilitare a separării treptate în vederea înscrierii la creșă a copilului; 

 Serviciile de zi, de tipul ,,Centrelor de zi” sau ,,Creșă” care acompaniază copilul aflat în separarea 
de părinții săi pe durata zilei; 

După tipurile de servicii, proiectele de intervenții educativă diferă în mod considerabil: 
 Beneficiarul direct poate să fie viitorul părinte, părintele și/sau copilul, bunicii copilului; 
 Timpul de intervenție este divers (de la intervenții periodice de câte 40-50 min până la activități 

zilnice de lungă durată); 
 Tehnicile utilizate rezonează cu diverse metodologii specifice intervențiilor sociale, terapeutice 

sau educative. 
Și totuși, chiar dacă obiectivele generale ale intervenției diferă, există obiective care ating în mod 

direct latura îngrijirii, creșterii și educării copilului. 
Părinții au nevoie să cunoască cine și cum îi poate sprijini în eforturile sale de îngrijire, creștere și 

educare a copilului. Indiferent de tipul de servicii care răspunde nevoilor familiei și copilului, este foarte 
important pentru dezvoltarea copilului relația partenerială dintre educatori, ca profesioniști care își 
derulează activitatea în acel serviciu, și părintele copilului. 
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Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 
parteneriatului între serviciile de educație timpurie și familie. Familia reprezintă primul spațiu formativ 
pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care crește și de aceea este foarte 
important respectul pentru moștenirea culturală a fiecărei familii și valorificarea acesteia în spațiul în care 
se află copilul separat de părinții săi. Eforturile depuse de părinți și educatori trebuie să se bazeze pe un 
schimb bogat de informații, pe experiențe și pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiții de creștere 
și dezvoltare ale copiilor. Părinții trebuie sa regăsească un sprijin în serviciul de educație timpurie, să se 
simtă responsabili și responsabilizați pentru a colabora cu educatorii și a participa la orice activități realizate 
împreună cu și pentru copii. Părintele trebuie să se simtă respectat și recunoscut de educator în interacțiunea 
cu acesta pentru a putea permite transferul afectiv fără a se deresponsabiliza în raport cu îngrijirea, creșterea 
și educarea copilului. Această responsabilitate durează chiar și în momentele de separare, când copilul se 
află în grija noastră, iar părinții trebuie să știe că sunt și vor rămâne cele mai importante persoane în relație 
cu al lor copil. 

Chiar de la prima vizită, părinții trebuie să se simtă confortabil în cadrul relației cu educatorii! 
Un spațiu de primire confortabil, care să asigure un grad de confidențialitate, poate deveni un pion 

principal în relația care se construiește între noi. Spațiul trebuie să fie larg, cu un loc de joacă alăturat locului 
în care vor sta adulții pentru a-i permite copilului să se simtă atras de acesta. Trebuie să îi acordăm timpul 
necesar pentru a se lămuri și să ne acordăm timpul necesar pentru a asculta. Ascultând putem afla despre 
cultura și valorile familiei. 

Dincolo de toate acestea, ascultând părintele îi conferim sentimentul de respect pentru el și istoria sa 
și va căpăta încredere în noi. 

Sugestii utile: 
– Poate ar fi bine ca prima întâlnire să nu-i confere părintelui o senzație de test. Trebuie să avem mare 

grijă cum punem întrebările care ne-ar aduce răspunsurile pe care le căutăm. Incontestabil, toate aceste 
răspunsuri ne sunt necesare pentru determinarea celei mai adecvate forme de îngrijire, creștere și educare a 
copilului. Putem, la prima întâlnire să discutăm, această întâlnire având un scop de informare reciprocă. Să 
nu uităm că decizia de a înscrie copilul la grădiniță este o decizie importantă pentru părinte. Deci, acestă 
primă întâlnire va fi foarte încărcată de afecte, emoții. Pentru a-i da timpul necesar să integreze toată 
informația, este bine să îi dăm, la plecare, materiale informative despre îngrijirea, creșterea și educarea 
copilului. Cu această ocazie, îi putem da un chestionar cu întrebări care vizează zonele noastre de interes 
în ceea ce privește familia și copilului. Acest chestionar poate fi completat acasă, împreună cu soțul sau 
soția, într-un spațiu care le este familiar. 

– Întâlniri individuale periodice, în cadrul cărora vom analiza evoluția dezvoltării copilului, vom 
identifica domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităților, activitățile care sunt realizate 
cu ușurință acasă, modul în care copilul reacționează la diverse activități propuse. 

– Participarea părinților la activitățile copilului ne conferă un dublu câștig, pe de o parte, copilul se 
va simți securizat de prezența părinților, pe de altă parte, se va face un transfer de abilități practice și 
cunoștințe de la educator spre părinte. 

– Vizite la domiciliu unde important este ca părintele să vadă aceste acțiuni ca pe niște modalități de 
colaborare partenerială între noi și familie. 

– Organizarea unor întâlniri de grup cu părinții. 
Este important pentru părinte să aibă încredere în noi, educatorii, să aibă convingerea că mediul de 

creștere și îngrijire îi aduce copilului toate premisele de dezvoltare integrată, că va continua să fie părintele 
copilui și cea mai importantă persoană pentru el și după momentul plecării sale din acel spațiu și că noi îl 
respectăm și că îl recunoaștem ca autoritate pentru copil. 

 
Bibliografie: 
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PARTENERIATUL ȘCOALA-FAMILIE 

-PRIMUL PAS SPRE REUȘITA ȘCOLARA 
 

ZABRAUȚANU IONELA 
 
 Odată cu începerea școlii, pentru părinţi e momentul în care ei trec de la statutul de primi educatori 

(familia fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că rolul părinţilor 
în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte acest rol cu 
învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea 
şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei. 

 Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, 
când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor 
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii 
delicvenţei juvenile. 

 Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 
• Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie 

în educaţia propriilor copii. 
• Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
• Toţi copiii pot învăţa. 
• Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
• Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
 Există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea 

cadrelor didactice. 
 Iată câteva dintre ele: 
 să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
 să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
 să manifeste entuziasm în educarea copiilor;  
 să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
 să întărească discipina copiilor; 
 să comunice des şi deschis cu părinţii; 
 să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 
 De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 
o să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 
o să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 
o să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 
o să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 
o să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 
o să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 
Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. 
 Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra 

copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea avea din perioada şcolii. 
 Ei trebuie să le recunoască cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, pedagogia fiind 

o adevărată meserie, nu doar o simplă ocupaţie. 
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 Pentru a nu se ajunge la dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci 
când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei 
trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, 
etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei. 

 În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul 
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie 
ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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RESURSELE WEB ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
PROF. ZABRAUTANU MARIAN 

 
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 

apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru 
educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de 
activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere 
a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, 
facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 
cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea 
românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât 
elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, 
pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării 
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe 
disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de 
manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 
competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de 
lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel 
încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a 
tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul 
de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul 
și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau 
al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. 
prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua 
Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora 
de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este 
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice 
caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut 
informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să 
se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii 
de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri 
educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de 
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În 
activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt 
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel 
încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de 
bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-
evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează ideea că 
elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată 
total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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HOMESCHOOLING 

 

PROF. INV. PRIMAR, ZAFIU ELENA-MAGDALENA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU” COSTINEȘTI, CONSTANȚA 
 

 

 Cred că a fost/ este o ocazie bună să învățăm schimbarea, iar ea, schimbarea, ne va învăța, cu 

siguranță, să devenim ,,grozavi’’. 

 

 În această perioadă cu mult stres, cu multă anxietate, cu multă incertitudine, vreau să cred că am 

învățat: 

 Să gestionăm stresul/ emoțiile. Acest lucru nu este învățat din păcate prea mult în școală. Copiii ar 

trebui să fie pregătiți pentru viață, nu doar la română și matematică. 

 Că adaptarea nu este așa de grea. Este diferit, obositor, însă, cred că pe noi, cadrele didactice, ne-

a salvat entuziasmul, nevoia de cunoaștere, nevoia de a fi profesionist.  

 Că putem învăța și acasă, și pe youtube și pe classroom. Învățarea se face peste tot și în toate 

felurile. De multe ori și prin modelare și modele. Poate că așa copiii s-au apropiat de învățare...cu prietenie 

- fără presiunea multor teme, a unor manuale suprapline de informații-. Poate că așa, noi, cadrele didactice, 

am fost forțate să ieșim din ,,amorțirea’’ stilului de lucru actual și să ne redescoperim profesional. 

 Să ținem legătura cu prietenii prin noile mijloace, să observăm cu adevărat realitatea 

înconjurătoare, să ne prioritizăm activitățile, să ne spunem cuvinte frumoase, să facem sport, să pictăm, să 

citim, să râdem și nu în ultimul rând – să ne spălăm ,,corect’’pe mâini. 

 

 Bine ar fi să ne învățăm fiecare lecțiile și apoi să facem efortul să fim altfel- mai prosociali, mai 

asertivi, ,,mai împreună’’! 
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SCOALA DE ACASA, O MARE PROVOCARE 

 

ZAHARIA ARIANA CATALINA 

GRADINITA P.P.NR.5 LUGOJ 
 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins închiderea școlilor pe o perioadă destul de lunga, 

profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: 

învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, 

putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze 

independent, in siguranta. 

Copiii sunt foarte vulnerabili. Copiii au capacitate redusă de discernământ între bine și rău. Copiii au 

grad scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul online si are un 

efect negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihologic. Astfel, vorbind despre școală și Internet, 

suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze copiii pentru a face față fluxului 

de informații, provocărilor Internetului și riscurilor la care sunt supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau 

portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau 

jocuri.Orice copil trebuie să o dezvolte, în special cu ajutorul și susținerea părinților, educatorilor și 

profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau telefonul 

mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal sau dăunător. 

Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul poate face cunoștință cu 

persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. De aceea este foarte important ca în școală orice elev să fie 

informat despre cumliîl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar periculoase. Sunt binevenite lecțiile 

tematice despre siguranța online care au scopul principal de a ajuta elevii să identifice anumite riscuri, să 

gestioneze situații neplăcute și să ceară ajutor de la persoane care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau 

învinovăți, inclusiv și în persoana profesorilor. Tema fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie să 

fie una tabu. Elevii trebuie învățați că pentru anumite lucruri care se întâmplă în mediul online există 

termeni speciali și precum în viața reală violența, furtul sau alte crime sunt comise de răufăcători, care într-

un final sunt pedepsite legal, în mediul virtual se întâmplă la fel situații în care cineva le-ar putea provoca 

durere și suferință. 

Procesul de educare a unei generații deștepte și sigure online trebuie început încă din clasele primare( 

chiar grupele mari, de la gradinita). Fluxul de informații din Internet trebuie să vină paralel cu metodele 

sigure de explorare a lui. Astfel, precum copilul a învățat de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa elevul 

învață că nu comunică online cu necunoscuți și nu oferă informații despre el sau familie. Elevii ( prescolarii) 
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percep în persoana pedagogului pe cineva care cunoaște. Informația oferită corect din punct de vedere 

metodologic, cu conținut și metode ajustate grupului, va fi primită de copii cu o mai mare încredere decât 

o simplă prelegere despre on line.„Este interzis să faci asta!” 

Asculta. Copiii doresc să fie ascultați și atunci când se ciocnesc de o problemă, fie ea în viața reală, 

fie în cea virtuală. Copiii doresc să fie siguri că atunci când li se va întâmpla ceva, ei nu vor fi judecați sau 

criticați. Copiii au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni persoane de încredere și sprijin atunci 

când trec prin situații mai dificile. Copiii au nevoie nu doar de încurajare, dar și de acțiuni concrete prin 

care primesc ajutor, iar interesele le sunt protejate. Profesorii pot ajuta copiii care sunt victime ale acțiunilor 

ilegale în mediul online prin raportarea acestora la persoanele competente, care nu vor pune în pericol 

imaginea copilului și vor încerca să-i oprească pe cei care hărțuiesc sau acostează un copil în mediul online. 

A fi în siguranță online nu este o teorie învățată și aplicată într-o anumită situație. Siguranța online 

este ceea de ce au nevoie copiii zilnic. 

Acestea sunt cateva imagini, o mica parte din activitatile noastre zilnice.  
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DESPRE ŞCOALA ON LINE  

 

ZEIDULA DIDAR  

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COSTINEŞTI  
 

 Perioada aceasta a venit cu multe provocări pentru cadrele didactice, părinţi şi elevi.Toţi a trebuit să 

învăţăm multe lucruri din mers .Noi, cadrele didactice, nu toţi stăpânim foarte bine lucrul online, 

comunicarea online. 

 

 Am participat în această perioadă la cursul de pregătire online Digital Nation la care am învăţat multe 

lucruri care mă ajută foarte mult în activitatea mea cu copiii. 

 

 Un lucru destul de îngrijorător este că unii elevi, preşcolari nu dispun de internet, de telefoane 

inteligente, tablete sau laptopuri, calculatoare.Acest lucru este foarte stânjenitor pentru aceşti copii şi 

părinţii lor pentru că se simt neputincioşi în această perioadă.Eu lucrez de pe grupul de wats up al părinţilor 

şi trimit materiale pentru fiecare temă de studiu.Link uri cu poveşti, cu cântece, cu ppt uri cu filmuleţe 

educative, cu crafturi, de asemenea poze cu fişe de lucru care nu necesită folosirea imprimantei, poze cu 

diverse jocuri . 

 

 Aceşti copii sunt dezavantajaţi şi tot timpul vor simţi că nu învaţă îndeajuns, că nu sunt buni ca cei 

care au la îndemână mijloace IT, chiar cred că acest lucru le va crea o traumă psihologică .Dar aceşti copii 

ar trebui încurajaţi de către cadrele didactice, sprijiniţi .De asemenea statul ar trebui să acorde o mai mare 

importanţă sistemului de educaţie, ar trebui să acorde un procent mai mare din PIB educaţiei deoarece este 

foarte important .Ar trebui ca mai mulţi părinţi să poată accesa fonduri pentru achiziţionarea unui calculator 

.Lipsa materială nu ar trebui să împiedice un copil să înveţe. 

 

 Şi noi, profesorii trebuie să facem faţă la toate aceste provocări, cu baza materială de care dispunem 

acasă. 

 

 Dar, cu toate acestea, pot să spun că am lucrat cu drag în această perioadă, am căutat resurse cât mai 

variate astfel încât să răspund nevoii de învăţare a copiilor.Ei au lucrat lejer, în ritmul propriu, limitând pe 

cât posibil contactul cu ecranul telefonului sau tabletei, calculatorului, desfăşurând şi activităţi în aer liber, 

în curte, în măsura posibilităţilor.Şi copiii au lucrat cu entuziasm, cu plăcere, îndrumaţi de părinţi.De 

asemenea, părinţii au învăţat şi ei cum este lucrul cu copiii.  
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GRADINITA ALTFEL! GRADINITA DE ACASA! 

 

 LIC. TEH. -ANGHEL SALIGNY- TULCEA 

 PROF. INV. PRESC.: ZELEZNEAC SIMONA 
 

 Activitatile online iti dau prilejul sa explorezi noi moduri de invatare. Metodologia clasica (predare-

invatare- evaluare), poate fi inlocuita cu mijloace didactice mai atractive. 

 Parcurgand activit. online am constat ca, o parte din aceste activ.nu se pot desf. online, la distanta, 

avand un impact negativ asupra invatarii temeinice.Daca la activ. de la clasa prof. inv.presc. solicita presc. 

sa raspunda la intrebari, sa rezolve diferite sarcini si acesta se conformeaza, in cazul activ. online, presc. 

participa la activ. daca parintele are timp sa-l supravegheze permanent si nu in ultimul rand daca dispune 

de mijloacele necesare. Am observat si disfunctii in ceea ce priveste urmatoarele activitati de suport pentru 

invatare: comunicare autentica si relationare umana; lipsa sprijinului personalizat pentru copiii cu C.E.S., 

precum si monitorizarea ritmului invatarii. 

 Pentru a realiza activ. de invatare online cadrele didactice si prescolarii folosesc cel mai frecvent 

aplicatii simple pentru comunicare cu clasa si individuala precum, Whatsapp, Messenger si chiar apeluri 

telefonice. In derularea activ. didactice la distanta am sesizat urmatoarele dificultati: platforme si programe 

noi care trebuiesc instalate si care, uneori nu functioneaza sau functioneaza deficitar ; lipsa sau insuficienta 

continutului educational(resurse digitale) si nu in ultimul rand lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-

invatare-evaluare. Si prescolarii intampina impedimente de genul: dificultati tehnice, conectare deficitara 

pe anumite platforme, restrictii de acces, precum si limitare de timp.  

 Pot spune ca, am reusit sa desfasor chiar si de la distanta, un program de activ. diverse, avand 

permanent avantajul sustinerii familiei. Dovada o constituie sutele de fotografii si filmulete in care, 

prescolarii din grupa alaturi de parintii lor mi-au impartasit zilnic impresiile lor referitoare la activ. propuse 

de mine.  

Multumesc din suflet parintilor si copiilor pentru implicare, colaborare si sustinere permanenta. Prin 

colaborarea fructuoasa cu familia am reusit sa demonstrez ca, desi "Gradinita e Altfel Acasa!", limitele pot 

fi depasite prin puternica legatura sufletesca: gradinita-familie, liantul fiind"IUBIREA PENTRU COPIII 

NOSTRI"  
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REFLECŢII LA FINALUL ACTIVITĂŢILOR ON-LINE 

 

PROF. ZMAU CECILIA ELENA  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VERONICA MICLE”, IAŞI 
 

Perioada martie-iunie ne-a pus în faţa unei provocări fără precedent, perioadă 

în care au fost suspendate cursurile în toate unităţile de învăţământ din România, 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi limitarea răspândirii noului virus. În ipostaza 

de cadre didactice a trebuit să identificăm rapid şi eficient metode de comunicare 

cu elevii noştri, cu părinţii acestora, cu întreaga comunitate.  

Privită cu teamă, reticenţă, reţinere, comunicarea on-line a devenit foarte repede, parte integrantă din 

viaţa noastră în ultima perioadă. 

Înlocuirea sălii de clasă cu camera de acasă a detronat tiparele educaţionale cunoscute mie până în 

prezent, ceea ce m- a adaptat forţat la noul context de învăţare prin utilizarea mijloacelor educaţionale 

digitale şi de comunicare, modalitate devenită unică de a continua procesul de învăţare pentru elevii din 

clasa mea, şi nu numai.  

La finalul aceste perioade, am reuşit să identific câteva aspecte pozitive ale învăţării on-line: 

• activitatea on-line poate fi accesată oriunde şi oricând; 

• elevul parcurge în mod independent materialul propus în ritm propriu; 

• program flexibil, timpul nu este limitat ca într-o sală de clasă; 

• elevii introvertiţi tind să fie mai activi; 

• introducerea în cadrul activităţilor a resurselor educaţionale deschise, matriale scanate, 

PowerPoint, teste, documente de tip audio/video, sarcini individuale; 

Aspecte negative identificate în învăţarea on-line: 

• lipsa echipamentelor/tehnologiei pentru elevii proveniţi din medii defavorizate, familii numeroase, 

părinţi dezinteresaţi; 

• competenţe digitate minime ale cadrului didactic; 

• conţinuturile explicate on-line sunt mai greu accesibile pentru elevii cu rezultate slabe; 

• lipsa contactului direct cu elevula duce la sărăcirea relaţiei elev-profesor, la scăderea empatiei şi a 

atenţiei elevului; 

• interpretarea eronată a explicaţiilor scrise; 

• feedback-ul mai dificil de realizat; 

• volum mare de lucru pentru profesor; 

 

1761



• creşterea semnificativă a timpului petrecut în faţa calculatorului/telefonului; 

 

Cu siguranţă experienţa acumulată în aceste luni, în care învăţarea s-a produs la distanţă prin 

intermediul exclusiv a tehnologiei, a adus noi schimbări pentru toţi factorii implicaţi în educaţie. Supun 

atenţe, i în material, doar pentru: 

Profesor 

• să accesez/utilizez platforme de învăţare online; 

• dezvoltarea competenţelor de comunicare, gestionarea situaţiei de criză, predarea-evaluarea 

online; 

• să identific soluţii pentru continuarea învăţării elevilor care nu au acces la tehnologie; 

• să colaborez şi să comunic mai bine cu elevii/părinţii/colegii folosind canalele virtuale; 

• să organizez activităţi extraşcolare on-line; 

Părinţi 

• să –şi susţină copiii în noua formă de învăţare; 

• să-şi cunoască mai bine copilul; 

• să aprecieze mai mult efortul profesorului; 

• să dezvolte o relaţie mai bună cu profesorul; 

• să acorde copilului mai multă atenţie; 

 

În concluzie, dascălii care îşi iubesc profesia şi, implicit pe elevi, pot să îşi facă datoria indiferent de 

condiţii, pot să se adapteze cu o viteză uluitoare putând fi foarte creativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie şi resurse on-line: 

https://tribunainvatamantului.ro/2020/04/13/invatare-online-sau-invatare-la-distanta/ 

 

1762



PLANIFICARE 
25-29.05.2020 

 
ZAMFIR GINA MARIANA 

 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?” 
PROIECT TEMATIC - TEMĂ INDEPENDNTĂ 
TEMA SĂPTĂMÂNII ,,LUMEA COPILĂRIEI” 
GRUPA: MARE ,,PRICHINDEII” 
EDUCATOARE: prof. ZAMFIR GINA MARIANA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION 

CREANGĂ” BUZĂU 
 

D
at

a 

Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitatea metodică Semnătura 
educatoarei 

25
.0

5.
20

20
 

1.„IN LUMEA 
JUCĂRIILOR” 
(DOS, DȘ, DLC) 
 
 
D.Ș.- ,,JUCĂRIILE 
COPIILOR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Moment de dans 
și mișcare: „FUGA 
JUCĂRIILOR” 

• accesați link-ul pentru a 
urmari filmulețul și numiți 
jucăriile preferate. 
• ajută fetițele să își aleagă 
jucăriile. Ce își alege fiecare? 
• decupează jetoanele pe care 
sunt desenate jucării, lipește-le in 
cutie. 
• unește punctele de la 1 la 10 
pentru a desena ,,Castelul 
jucăriilor”. 
• câte silabe are cuvântul ce 
denumește imaginea? 
• așezați pe masă/canapea o 
grupă de 10 jucării. 
 
 
Executați mişcări sugerate de 
textul cântecului. 

Consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai eficiente 
mijloace de îndeplinire a sarcinilor: 
 
1.https://www.youtube.com/watch?v
=1GHHxGh5nq4 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.https://www.youtube.com/watch?v
=GlLOIX-iVmc 
 Întocmirea planificării pentru 
activităţile online ce se vor desfăşura 
în această săptămână. 
Postarea pe grupul grupei a 
materialelor propuse spre vizionare și 
rezolvare. 
Aprecieri transmise copiilor. 
Colectarea lucrărilor copiilor. 
Realizare materiale. 
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D
at

a 
Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

26
.0

5.
20

20
 

1.  ,,DESPRE 
PRIETENIE” 
(DEC, DOS, DȘ, 
DLC) 
 
DEC- 
,,CHIPURILE 
PRIETENILOR 
MEI – desen, 
pictură, modelaj – 
la alegere 
  
 
 
2.Moment de 
mișcare ,,Lumea 
copiilor” 

• accesați link-ul și apoi povestiți 
întâmplările celor două personaje. 
Ce personaj v-a plăcut? 
• desenează, pictează, modelează 
chipurile prietenilor tăi. 
• colorează, decupează și unește 
jumătățile pentru a realiza chipuri 
de prieteni. 
• colorează pătrățele de la 1-10 
pentru a ajunge la prieteni. 
 
 
 
Executați mişcări sugerate de 
textul cântecului. 
 
 

 Consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai eficiente 
mijloace de îndeplinire a sarcinilor: 
1.https://www.youtube.com/watch?v
=XAgfn1cjETU&vl=ro 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.https://www.youtube.com/watch?v
=IwO6oKlv-co 
Sortarea materialelor video propuse 
copiilor. 
Postarea pe grupul grupei a 
materialelor propuse spre vizionare și 
rezolvare. 
Aprecieri transmise copiilor. 
Colectarea lucrărilor copiilor 
Realizare fișe de lucru. 
Studii individuale, ședințe video, 
consultări metodice . 
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D
at

a 
Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

27
.0

5.
20

20
 

1 ,,FAPTE BUNE, 
FAPTE RELE. ” 
(DOS, DLC, DȘ) 
 
 
DOS- ,,FAPTE 
BUNE ȘI FAPTE 
RELE” – vizionare 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
2.Moment de 
mișcare: 
„ROATA CU 
SURPRIZE” 

• accesați link-ul și identificați 
faptele bune făcute de copii. Voi 
ce fapte bune faceți in familie? 
• colorează ce e bine, taie ce e rău. 
• alege locul potrivit pentru 
fiecare acțiune. 
• lipește jetoane cu cifrele care 
lipsesc. 
• al câtelea copil a strâns gunoiul, 
încercuiește-l. 
 
 
 
 
 
 
• accesați link-ul și apoi învârtiți 
roata și executați sarcinile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai eficiente 
mijloace de îndeplinire a sarcinilor: 
1.https://www.youtube.com/watch?
v=ndrDkFHEVIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.https://wordwall.net/ro/resource/2
574030/roata-cu-surprize 
Postarea pe grupul grupei a 
materialelor propuse spre vizionare 
și rezolvare. 
Aprecieri transmise copiilor. 
Realizare fișe de lucru. 
Consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai eficiente 
mijloace de îndeplinire a sarcinilor. 
Participare Consiliu Profesoral 
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D
at

a 
Denumirea 
activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

28
.0

5.
20

20
 

1. ,,COPII 
FERICIȚI” 
(D.Ș, DOS, DEC) 
D.Ș. ,,1 IUNIE, LA 
MULȚI ANI! – 
activitate 
matematică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Moment de 
mișcare: 
 ,,DANSUL 
COPIILOR 
FERICIȚI” 

• identificați locul în care se află 
copii? 
• ajutați copii să cumpere ce îți 
doresc rezolvând problemele 
ilustrate. 
• decupează, colorează și lipește 
elementele pentru a realiza un 
copil fericit. 
• trasează linii pentru a desena 
părul unei fetițe. 
• construiți din piese lego ,,Jucărie 
pentru prietenul meu” 
• desenați ,,Chipuri de copii 
fericiți” 
 
 
 
 
 
 
Executați mişcări sugerate de 
textul cântecului in cameră sau in 
aer liber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai eficiente 
mijloace de îndeplinire a sarcinilor: 
 
1.https://www.youtube.com/watch?
v=NRdYH9M6R5w 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.https://www.youtube.com/watch?v
=3DeNGvxgGHk&fbclid=IwAR2lr
CLJUVPghNrPWXVAg84GnCXlI
kVuusNoqgiHI0XlziQXOoSfW2tP
uBs 
 
Alegerea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai eficiente 
mijloace de îndeplinire a sarcinilor.  
Postarea pe grupul grupei a 
materialelor propuse spre vizionare 
și rezolvare. 
Realizare fișe de lucru. 
Colectarea lucrărilor copiilor. 
Aprecieri transmise copiilor. 
Consultări telefonice cu membrii 
comisiei metodice. 
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activităţii 

Sarcini de lucru Activitate metodică Semnătura 
educatoarei 

29
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5.
20
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1. ,,1IUNIE–ZIUA 
TUTUTROR 
COPIILOR”  
(DLC, DȘ, DEC) 
 
 
DLC- ,,E 
SĂRBĂTOARE, E 
BUCURIE” 
 
 
 
 
 
 
 
2. Moment de 
mișcare: 
 ,, 1 IUNIE” 
 

• accesați link-ul și identificați 
câteva drepturi ale copiilor 
• ascultați versurile poeziei și 
desenați copiii care participă la 
serbare.  
• uniți punctele pentru a scrie -1 
IUNIE. Câte silabe are cuvântul 
IUNIE? Scrieți in casetă tot atâtea 
liniuțe câte silabe ați rostit. 
• colorează copiii după codul de 
culori. 
 
 
 
 
• executați mişcări sugerate de 
textul cântecului 
 

Consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai eficiente 
mijloace de îndeplinire a sarcinilor: 
1.https://www.youtube.com/watch?
v=j9WDTda-rsI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.https://www.youtube.com/watch?
v=Ttk_gAk-L0s 
 
Postarea pe grupul grupei a 
materialelor propuse spre vizionare 
și rezolvare. 
Aprecieri transmise copiilor. 
Colectarea lucrărilor copiilor. 
Realizare fișe de lucru. 
Consultarea unor surse online în 
vederea stabilirii celor mai eficiente 
mijloace de îndeplinire a sarcinilor 

 

CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII 
1. Comunicare cu părinţii telefonic şi pe grupul de facebook si watsapp al grupei 
 2. Link-uri trimise părinților: 
https://www.youtube.com/watch?v=NRdYH9M6R5w 
https://wordwall.net/ro/resource/2574030/roata-cu-surprize 
https://www.youtube.com/watch?v=1GHHxGh5nq4 
https://www.youtube.com/watch?v=GlLOIX-iVmc 
https://www.youtube.com/watch?v=XAgfn1cjETU&vl=ro 
https://www.youtube.com/watch?v=IwO6oKlv-co 
https://www.youtube.com/watch?v=ndrDkFHEVIM 
https://wordwall.net/ro/resource/2574030/roata-cu-surprize 
https://www.youtube.com/watch?v=3DeNGvxgGHk&fbclid=IwAR2lrCLJUVPghNrPWXVAg84GnCXlIkVuusNoqgiHI0
XlziQXOoSfW2tPuBs 
https://www.youtube.com/watch?v=j9WDTda-rsI 
https://www.youtube.com/watch?v=7XIvamnxN5M 
https://www.youtube.com/watch?v=2TfAeUnn-4o 
https://www.youtube.com/watch?v=Ttk_gAk-L0s 
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PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL: 

 SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 
4-8 MAI 2020 

PROGRAM ADAPTAT SITUATIEI DE URGENTA CU RESURSE ON-LINE 
*SCOALA ALTFEL DE ACASĂ* 

 
CLASA PREGATITOARE B  

 PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRIMAR ZAMFIR LILIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN BRANCUSI’’ MEDGIDIA, 

JUDETUL CONSTANTA 

 
 
RAPORT FINALIZARE ACTIVITATE 
 
1. Titlul activităţii: ,,ŞCOALA ALTFEL DE ACASA’’ 
2. Coordonatorul activităţii: profesor în învăţământ primar ZAMFIR LILIANA 
3. Data desfăşurării: 4 – 8 mai 2020 
4. Durata activităţii: 1 săptămână 
5. Grupul ţintă: elevii clasei P B 
6. Obiectivele: 
a. să exprime prin desene/lucrări artistice mesajele unor filme vizionate;  
b. să vizioneze scurte prezentări video-audio pe teme date, utilizând link-uri recomandate;  
c. să-şi însuşească norme şi reguli pentru o viaţă sănătoasă prin prepararea unor gustări/ dulciuri 

împreună cu un părinte;  
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d. să manifeste îndemânare în compoziţii artistico-plastice cu temă dată. 
7. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. fotografii cu etapele de lucru şi rezultatele finale; 
b. înregistrări video-audio cu modul de lucru; 
c. expoziţie virtuală cu fotografiile elevilor; 
d. mesaje scrise cu impresii din activităţile desfăşurate.  
8. Rezultate înregistrate: 
a. dobândirea de către elevi de competenţe şi abilităţi necesare autodezvoltării personale prin 

activităţi extracurriculare 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE! ȘCOALA ON-LINE 

  
PROF. ÎNV. PRIMAR: OANA-RAMONA ZAMFIR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLOSCA, TELEORMAN 

  
Calculatorul și Internetul sunt considerate a fi unele dintre cele mai reprezentative instrumente 

tehnologice realizate în epoca modernă, cele mai mari speranțe de viitor legându-se de folosirea lor în cele 
mai variate domenii ale vieții și activității omului. 

Mileniul în care suntem este dominat de noile tehnologii multimedia, care facilitează într-un mod 
uimitor comunicarea între personae. Noi, adulții, aproape că nu ne mai putem desfășura activitatea 
profesională fără ajutorul computerului, iar tot ce am vrea să aflăm este la vedere, pe Internet. 

Fluxul bogat și variat de informații, reflectând complexitatea lumii în care trăim, se revarsă permanent 
și asupra copiilor, iar învățământul românesc a venit în întâmpinarea dorinței elevilor de a ști să folosească 
computerul. Această preocupare a condus la nevoia de a regândi mijloacele educației în contextual unei 
societăți bazate pe beneficiul informației și al informatizării și pe stimularea unor demersuri interactive care 
să ducă la o mai mare eficientă a învățării școlare și la plasarea elevului în central actului educațional. 

Ceea ce se cheamă ″instruirea asistată de calculator″ (I.A.C.), preia tot ce s-a dovedit a fi pozitiv, 
funcțional și de durata în procesul de predare-învățare, în același timp ținând seama de abordările cele mai 
noi ale psihologiei cognitive și comportamentale, ale teoriei comunicării și științelor educației. 

Totul pornește de la faptul că, prin intermediul calculatorului și al Internetului, putem utiliza softuri 
educaționale, diferite tehnici, aplicații, instrumente, platforme e-learning, care pot îndeplini sarcini 
didactice variate și astfel pot să deservească funcții dintre cele mai diferite în cadrul predării tuturor 
disciplinelor. 

Trecând de la teorie la practică, un exemplu de bună practică în folosirea calculatorului, a Internetului, 
l-au constituit în această perioada, în activitatea mea de predare cu elevii, on-line, instrumentele Google 
pentru educație și, în mod special, aplicația ″Google Classroom″. 

Google Classroom este un serviciu web gratuit, dezvoltat de Google pentru școli, care își propune să 
simplifice crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor într-un mod care să nu implice hârtia. Scopul 
principal al clasei Google este de a eficientiza procesul de partajare a fișierelor între profesori și elevi. 

Google Classroom combină Discul Google pentru crearea și distribuirea temelor, documentele, foile 
de calcul și prezentările Google pentru scriere, Gmail pentru comunicare și Google Calendar pentru 
programe. Elevii pot fi invitați să se înscrie la o clasă printr-un cod privat, sau importați automat dintr-un 
domeniu școlar. Fiecare clasă creează automat un folder separat în Discul utilizatorului respectiv, unde 
elevul poate trimite lucrări pentru a fi notat de un profesor. Aplicațiile mobile, disponibile pentru 
dispozitivele iOS și Android, permit utilizatorilor să facă fotografii și să le atașeze la teme, să partajeze 
fișiere din alte aplicații și să acceseze informații off-line. Profesorii pot monitoriza progresul pentru fiecare 
elev, iar după ce îi notează pe elevi, profesorii pot lăsă comentarii private pe baza temei. 

Odată cu închiderea școlilor, ca profesor, la clasa a III-a am apelat și eu la aplicația Google Classroom 
pentru a continuă pregătirea elevilor. Prin urmare, am creat clasa virtual, în care am predat materia la zi, 
astfel încât nu a mai fost nevoie să recuperez sau să fac recapitulări și am consolidat cunoștințele deja 
acumulate de către elevi. 

Majoritatea elevilor mei sunt oarecum obișnuiți cu tehnologia, dispunând de telefoane inteligente, 
laptopuri ori tablete, astfel că le este familiar, oarecum ușor, să participle la orele de curs, organizate zilnic, 
conform orarului clasei. Elevii sunt încântați de participarea on-line, își îndeplinesc sarcinile atribuite, 
simțindu-se ca și cum ar fi în clasă, numai că nu suntem acolo, la școală. Văd instrucțiunile oferite, văd ce 
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le încarc pe calculator și își notează pe caiete. De asemenea, copiii au și schițele lecțiilor, rubrici destinate 
acestora însoțite de figuri, desene adecvate, pentru înlesnirea învățării, fișe de muncă independentă, fișe de 
lucru cu exerciții variate sau materiale ajutătoare, inclusiv în format video. În același timp pot să încarc 
acolo chestionare, teste de evaluare și ei primesc feed-back imediat de la mine. 

Practic, în fiecare zi, am continuat să le predau copiilor materia, conform planificării. De exemplu: în 
timp ce la Arte Vizuale au primit de făcut lucrări pe care urmau să le fotografieze și să le încarce în 
portofoliul digital, prin aplicația Fresh Grade, la Matematică, au lucrat în Geo Gebra, un soft gratuit 
pentru geometrie, și din manualul digital ori cel clasic. Pe lângă acestea, bineînțeles, am folosit și caietul 
auxiliar aferent acestuia. 

La Muzică și mișcare am apelat la cântecele preluate de pe Youtube, care să completeze lecțiile 
predate, elevii se filmau interpretând cântecele și mi le încărcau pe aplicație, la Limba și literatură română, 
pe lângă lecțiile propriu-zise, au primit chiar chestionare on-line, pe baza celor învățate, au putut viziona 
fragmente video, legate de textele literare studiate, ori au primi drept teme să lectureze cărțile, chiar on-
line, iar la Științe realizam inclusiv experimente pentru a le facilita elevilor înțelegerea lecțiilor predate. 
Bineînțeles, unele lecții, le-am desfășurat și prin videoconferință cu ajutorul Google Meet, iar în 
completarea acestor instrumente am mai utilizat și Whatsapp, fiindu-ne foarte utilă. 

Sunt o mulțime de instrumente ″free″ pe care le putem folosi. Prin urmare, cu ajutorul acestora, putem 
transforma cu ușurință sala de clasă clasică într-una virtuală, a viitorului, nu numai pentru această problemă 
care s-a ivit acum, dar acesta este mersul lumii, iar elevilor le place foarte mult acest mod de predare-
învățare, se simt în largul lor. Această idee, de a preda astfel, îmbinată cu tot ceea ce se face la clasă de 
obicei, este una viabilă, care poate să conducă la lucruri foarte bune, la o gândire critică, analitică a elevilor. 
Aplicația le permite elevilor să învețe într-un mod dinamic și interactiv, datorită noilor tehnologii ale 
claselor digitale, care îi determină să fie mai atenți la ore și să rețină mult mai ușor informațiile noi. 

Printre avantajele utilizării aplicației Google Classroom în activitatea didactică on-line pot enumera: 
este o aplicație gratuită și sigură, este accesibilă oriunde și oricând, este ușor de configurat, elevii pot fi 
adăugați ușor la cursuri, se pot gestiona mai multe cursuri, putem preda împreună cu alți profesori, putem 
crea șabloane printr-un click, putem crea materiale de evaluare complexe, putem personaliza temele, putem 
pregăti conținutul cursului în avans, puteam crea sondaje de opinie rapid, putem personaliza tema cursului, 
păstra resursele într-un singur loc, lucra în cel mai organizat mod, evalua și acorda note rapid și ușor, 
comunica rapid, eficient și în timp real, oferi feed-back în timp util, iniția dezbateri cu elevii și gestiona 
discuțiile, distribui conținutul printr-un click, comunica cu părinții, se combină învățarea directă cu 
învățarea de tip constuctivist, crește interacțiunea între elevi și profesori, elevii își asumă responsabilitatea 
pentru propria lor învățare, nu rămân în urmă, deoarece își pot obține informațiile on-line, toți elevii sunt 
implicati în procesul de învățare, conținutul este păstrat permanent. 

Dezavantajele ar putea fi următoarele: lipsa feedback-ului audio și video, acordarea notelor este o 
opțiune limitată, excluderea comunicării face-to-face, necesitatea conectării la Internet, acces doar la cerere, 
lipsa de teste automatizate, lipsa unui carnet de note complet, nu toți elevii au calculatoare sau acces la 
Internet, mulți părinți nu sunt de acord cu folosirea mult timp a calculatorului și a Internetului și nici nu e 
recomandat să se deruleze cursurile într-un timp îndelungat in mediul on-line, lipsa motivării elevilor în 
rezolvarea temelor, rezistența la nou a cadrelor didactice, lipsa unor strategii de evaluare adecvate pentru 
această metodă, încărcarea timpului cadrelor didactice, oboseală acumulată, timpul se folosește altfel, 
deoarece elevii practică lectura acasă, urmărind materialele video, iar în clasă se clarifică conceptele, au loc 
dezbateri, se fac proiecte în colaborare, se creează conținuturi noi de învățare. Chiar organizarea clasei e 
diferită, deoarece elevii nu stau aliniați ascultându-l pe profesor, ci lucrează în grup și se ajută reciproc. 

Pentru mine, Google Classroom reprezintă ″Clasa Viitorului″, o a treia casă: o predare cu instrumente 
digitale moderne și o organizare eficientă pentru profesor, și, nu în ultimul rând, lecții interactive și 
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interesante pentru elevi care îi ajută pe aceștia să fie mai implicați în propria învățare și să dezvolte abilități 
digitale utile în viitor. Însă nu putem trece cu vederea faptul că și educația clasică are rolul său, putându-se 
împleti cu cea modernă în realizări extraordinare. Ar fi fost mult mai bine dacă nu am fi fost în situaţia de 
faţă. Însă, aș menționa faptul că folosim mai mult tehnologia, ceea ce place foarte mult elevilor. În plus, 
atât noi, cât și elevii ne familiarizăm cu noi resurse online, aplicaţii şi platforme educaţionale. Este clar că 
transmitem şi simţim prea puţin emoţiile face-to-face și tuturor ne lipseşte agitaţia din sala de clasă, sunetul 
clopoţelului. 

Pe scurt, tehnologia ne face viața mai ușoară. Copiii de astăzi au oportunități extraordinare de a învăța 
și de a se conecta folosindu-se de aceasta. Dar fiecare avantaj are posibilele sale dezavantaje. Când 
înțelegem aceste dezavantaje și învățăm să le minimizăm, putem menține utilizarea tehnologiei la un nivel 
pozitiv. 

Modernizarea învățământului se poate înfăptui în interesul elevului, viitor cetățean european, prin 
deschiderea profesorilor spre nou, fiind mereu și firesc în mijlocul provocărilor, fiind oameni ai timpului 
pe care îl trăim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. ro.wikipedia.org; 
2. Cerghit, I. - ″Sisteme de instruire alternative și complementare – Stiluri și strategii″, Ed. Aramis, 

București, 2002. 
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ȘCOALA DE ACASᾸ 

 
PROF.INV. PREȘCOLAR ZAMFIROIU ANETA 

LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR, GPN TOPRAISAR 
JUD. CONSTANȚA 

 
Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 

– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte 
abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde copiii descoperă 
resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. 
Școala Intuitext, de pildă, este un produs online special creat pentru copiii din clasele I-III, unde cei mici 
exersează și aprofundează sub formă de jocuri interactive noțiuni predate la clasă de către învățătoare. Iată 
și alte beneficii ale acestei platforme care schimbă din temelii atitudinea copiilor față de școală și față de 
pregătirea temelor zilnice. 

Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din orice 
loc. Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai productive sau pot 
renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. 

În plus, micii exploratori descoperă aici mai multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, 
animații, filme, imagini), reunite într-un singur loc și grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații 
venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca o experiență pozitivă, 
Școala Intuitext poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea seama că învață în același 
timp. 

Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni 
atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă. 

Competențele cheie reprezintă un pachet multifuncțional transferabil de cunoștințe, abilități și 
atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă.  

Deși în mod frecvent am recomandat părinților necesitatea restricționării accesului copiilor la 
calculator sau telefon, iată că apariția pandemiei de coronavirus a făcut să ne reconsiderăm poziția și, de 
comun acord cu părinții am ținut legătura cu copiii și am lucrat împreună utilizȃnd internetul. 

Ȋn alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora. Aceste instrumente digitale au ca beneficii pentru preșcolari: un mediu de învățare natural, 
confortabil. Copiii zilelor noastre au posibilitatea să îşi extindă cunoştinţele şi abilităţile prin intermediul 
unor instrumente inovative, care pot fi accesate cu uşurinţă graţie generosului internet.Acestea prezintă 
avantajul interactivităţii, cât şi al modului deosebit de atractiv în care sunt oferite. 

www.povesti-pentru-copii.com Este un spaţiu virtual unde pot fi citite cele mai îndrăgite poveşti ale 
copilăriei, scrise de autori ca Fraţii Grimm, HC Andersen, Ion Creangă, Petre Ispirescu, Ioan Slavici, Mihai 
Eminescu şi mulţi alţii. Unele poveşti sunt disponibile şi în varianta video sau audio. Tot aici se găsesc 
poezii, fabule, ghicitori sau scenete. 

www.cutiutafermecata.ro Pe acest site poate fi accesată o amplă colecţie de poveşti din literatura 
autohtonă şi universală, în variantele de citit sau audio. Copiii găsesc pe cutiutafermecata şi numeroase 
poezii, grupate în funcţie de teme sau autori. 
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www.anidescoala.ro O platformă educaţională pentru copii, părinţi şi profesori, aceasta găzduieşte 
poveşti de totul felul din literatura română, poveşti nemuritoare şi poveşti cu tâlc. 

Kerpoof este un studio de artă online, unde copiii între 3 şi 14 ani îşi pot folosi creativitatea pentru a 
realiza desene sau clipuri video utilizând animaţie. Pot crea şi partaja ceea ce au făcut cu prietenii, 
online.Platforma Kerpoof se poate utiliza în mod gratuit de către copii. De asemenea, se poate face un cont 
de membru cotizant, la un preţ standard al acestor tipuri de resurse pentru copii, de 5 USD pe lună sau mai 
puţin. 

Să nu uităm de Google Clasroom. care este un serviciu web gratuit, dezvoltat de Google pentru școli, 
care își propune să simplifice crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor într-un mod care să nu implice 
hârtia. Scopul principal al clasei Google este de a eficientiza procesul de partajare a fișierelor între profesori 
și elevi.Elevii pot fi invitați să se înscrie la o clasă printr-un cod privat, sau importați automat dintr-un 
domeniu școlar. Fiecare clasă creează automat un folder separat în Discul utilizatorului respectiv, unde 
elevul poate trimite lucrări pentru a fi notat de un profesor. Aplicațiile mobile, disponibile pentru 
dispozitivele iOS și Android, permit utilizatorilor să facă fotografii și să le atașeze la teme, să partajeze 
fișiere din alte aplicații și să acceseze informații offline. Profesorii pot monitoriza progresul pentru fiecare 
elev, iar după ce îi notează pe elevi, profesorii pot lăsa comentarii private pe baza temei.  

Personal, am folosit aplicația WathsApp ca să păstrez legătura cu copiii din grupă, prin intermediul 
părinților. WhatsApp Messenger este o aplicație de mesagerie GRATUITĂ, disponibilă pentru Android și 
alte smartphone-uri. WhatsApp folosește conexiunea la internet a telefonului. 

Am lucrat pe baza unei planificări, anunțȃnd la fiecare zi de luni tema săptămȃnănii. Am preluat și 
distribuit multe filmulețe de pe canalul Youtube. Copiii au vizionat clipuri interesante la ADE, ADP, ALA. 
Feedback-ul mi-a fost remis sub formă de fotografii, filmulețe, etc. 

Personal, consider că predarea online are avantajul că resursele folosite sunt mult mai atractive, 
variate, interesante...dar lipseste căldura glasului, îmbrățișarea, jocul împreună 
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 AUTOEVALUARE. GRĂDINIŢA ÎN SISTEM ON-LINE  

 
 PROF. ȊNV. PREŞC. ZELCA SANDA - ADRIANA 

 GPP “LICURICI”, LOCALITATEA OVIDIU 
 GRUPA MARE“VOINICEL” 

 
 Privind autoevaluare mea, ȋn ceea ce priveşte proiectarea activităţii din perioada “Şcoala de acasă”, 

mentionez că proiectarea curriculară respectă conţinutul documentelor de proiectare (planuri cadru-
programe, descriptori de performanţă), forma documentelor de proiectare (planificări calendaristice, 
proiecte de lectie) şi termenul stabilit; am personalizat documentele de proiectare curriculară ȋn funcţie de 
nivelul de vârstă şi de necesităţile preşcolarilor. 

 Zilnic am postat câte o activitate atractivă pentru ce mici, iar pe parcursul după–amiezii am apreciat 
activităţile realizate. I-am ȋncurajat continuu şi am imortalizat toate acţiunile cu ajutorul printscreenurilor.  

 În vederea realizării activităţilor didactice, am folosit metode activ-participative şi am selectat 
activităţi de ȋnvăţare ȋn care se pot aplica aceste metode. Am ȋncercat să activizez toţi copiii si să recuperez 
anumite notiuni importante. 

 În această perioadă, preşcolarii au avut parte de experimente indite, au dansat, au participat la diverse 
activităţi de ȋnviorare, s-au jucat, au rezolvat diferite fişe de lucru, desene, picturi, colaje, unele dintre ele 
fiind ȋnscrise ȋn vederea participării celor mici la diferite concursuri judeţene, regionale sau naţionale, toate 
desfăşurându-se online. 

 La nivelul grădiniţei am organizat activităţi extracurriculare şi am participat la acţiuni de 
voluntariat ȋn care au fost ajutaţi mai mulţi copii nevoiaşi din oraşul nostru, cu rechizite şcolare. 

 În cadrul programului Şcoala Altfel, “Să stii mai multe, să fii mai bun!” (18 – 22 mai 2020), am 
organizat o serie de activităţi care să-i surprindă pe cei mici, dar şi pe adulţi.  

 *Luni, 18 mai 2020 –“Un talent ascuns…”, ȋn care cei mici au pictat pe sticlă sau plexiglass;  
 – “Şi eu ştiu să ţes” – au ţesut cu diverse materiale pe grilaj de frigider sau aragaz. 
 *Marţi, 19 mai 2020 – “Jocurile copilăriei” – au jucat jocurile adulţilor de care aceştia s-au bucurat 

ȋn copilăria lor (“Elasticul”, “Frunza”, etc), au jucat “X şi O” folosind pietre; 
 – “O zi de dans” – şi-au exprimat emoţiile prin dans şi s-au eliberat de stresul acumulat. 
 * Miercuri, 20 mai 2020, au experimentat diverse lucruri; 
 * Joi, 21 mai 2020, şi-au exprimat starea sufletească printr-un chip de balon, au realizat jucăria 

“Modelino” dintr-un balon pe care l-au umplut cu faină, au creat poveşti ȋn făină, au căutat obiecte ca 
arheologii prin aceeaşi pulbere fină; 

 * Vineri, 22 mai 2020, au plantat şi au ȋngrijit plantele, au realizat diverse tablouri cu elemente din 
natură folosind flori, frunze, crengi, etc. şi au avut parte de “Ziua bucuriilor mărunte” ȋn care trebuia să 
surprindă frumuseţea venirii primăverii printr-o fotografie realizată ȋn jurul casei a unui colţ din natură. 
Oferirea unei ȋmbrăţişări lungi a unei persoane dragi. 

 În această perioadă mi-am adus aportul, cu publicaţii ȋn diferite reviste de specialitate.  
Am participat la concursuri online, unde câştigătorii au fost desemnaţi prin de numărul de like-uri 

primit, obţinând premii frumoase.  
 * PROIECT / CONCURS „Forme şi culori”- ISJ CONSTANŢA 
 * FESTIVALUL JUDEŢEAN DE LIMBA ENGLEZĂ din CONSTANŢA - „WE ARE THE BEST” - 

GPP NR. 33 
 * FESTIVALUL CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ– “FANTEZII DE PRIMĂVARĂ”  
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 Ţinând seama de managementul grupei de preşcolari, am prezentat normele care trebuie respectate 
ȋn timpul activităţilor, am ȋntocmit documente care justifică prezentarea normelor. 

 În ceea ce priveşte implicarea ȋn organizarea activităţilor metodice pot specifica faptul că am 
participat ȋmpreună cu ȋntregul colectiv de cadre didactice din unitate. 

 Mi-am realizat şi actualizat ȋn permanenţă portofoliul profesional şi dosarul personal, am comunicat 
permanent cu celelalte cadre didactice, cu responsabilii comisiilor şi conducerea unităţii, am realizat la timp 
atribuţiile pe care le-am primit ȋncă de la ȋnceputul anului şcolar, am respectat Regulamentul Intern şi 
normele de organizare şi funcţionare a grădiniţei. În realizarea sarcinilor pe care le-am avut de ȋndeplinit 
am dat dovada de spirit de echipă, disponibilitate la cerinţele grădiniţei, am colaborat foarte bine atât cu 
preşcolarii grupei, cât şi cu părinţii acestora ȋn vederea realizării corespunzătoare a demersului didactic şi 
a activităţilor extracurriculare. 

Mi-am adus contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii grădiniţei 
implicându-mă ȋn parteneriate şi proiecte educaţionale ȋn vederea dezvoltării instituţionale, am promovat 
oferta educaţională la nivelul grădiniţei. Imaginea unităţii a fost promovată ȋn comunitate la nivel local, dar 
şi la nivel judeţean şi interjudeţean prin participarea grupei mele la diverse concursuri ȋn mediul online.  

Am participat la consiliile profesorale organizate de către directorul unităţii ȋn mediul online, pe 
platforma Webex; Am dat dovada de disponibilitate la responsabilizare şi m-am autoperfecţionat pentru 
realizarea sarcinilor ȋn mod corespunzător şi exemplar, am manifestat atitudini morale şi civice conforme 
cu statutul de cadru didactic.  
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PREDAREA ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR, ZOICAN LILIANA ELENA 

LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JAINAU 
 
 Predarea online eficienta nu inseamna doar preluarea continutului lectiei si transmiterea lui folosind 

tehnologia. Mediul online de invatare vine cu provocari si resurse specifice, care presupun ca atat profesorii, 
cat si elevii sa se adapteze si sa isi schimbe modul de lucru. Din pacate, inca nu exista un curs de „pedagogie 
online”, dar exista ghiduri si recomandari realizate de universitati care au implementat predarea online de 
mai mult timp. Iata cateva astfel de recomandari si bune practici care pot veni in sprijinul profesorilor. 

 Folosirea platformelor online de invatare 
 Invatarea online poate avea loc nu doar prin lectii online, ci si pe platforme digitale special create in 

acest sens. ExamenulTau.ro este o astfel de platforma, care ajuta elevii sa se pregateasca pentru Evaluarea 
Nationala, clasa a VIII-a. De azi, ExamenulTau.ro are o sectiune speciala dedicata cadrelor didactice, 
Pagina Profesorului, care ofera utilizatorilor posibilitatea de: 

-a crea propria clasa si a invita elevii 
-a aloca teme pentru acasa si exercitii pentru lucru individual 
-a urmari progresul fiecarui elev 
 Predarea online. Trei principii utile. Bill Pelz, profesor de psihologie si castigator al premiului Sloan 

de Excelenta in Predarea Online, a formulat trei principii esentiale pentru predarea online, care pot ghida 
cadrele didactice indiferent de materie si nivel de invatamant: 

 1. Lasa elevii sa faca cea mai mare parte a muncii - implicarea elevilor in discutii, autoevaluarea sau 
evaluarea temelor colegilor, activitati de documentare inainte de lectii, toate sunt modalitati prin care elevii 
pot fi implicati direct in invatarea online. 

 2. Interactivitatea este sufletul predarii online. Interactivitatea nu inseamna doar discutii live intre 
copii sau intre copii si profesori. Cand vine vorba de predarea online, copiii pot fi incurajati sa interactioneze 
prin proiecte de grup si prin incurajarea discutiilor in forumuri si comentarii. Avantajul predarii online in 
aceasta privinta este ca elevii au mai mult timp sa gandeasca si sa formuleze intrebari si raspunsuri corecte 
decat in discutiile live. 

 3. Incurajeaza prezenta autentica. Copiii vor fi mai implicati in lectiile online atunci cand li se permite 
sa se exprime social, cognitiv si legat de continutul invatarii si atunci cand cadrul didactic se exprima din 
aceste puncte de vedere. 

 Prezenta sociala a copiilor se refera la: exprimarea emotiilor ("Ma cam streseaza proiectul de grup."), 
la exprimarea parerilor si gandurilor despre raspunsurile altor colegi ("Multumesc pentru raspuns, m-ai 
ajutat sa inteleg!" sau "Intotdeauna ai pareri interesante.") sau reactiile care sprijina sentimenul de grup si 
apartenenta ("Am facut o treaba buna toti!"). 

 
 Prezenta cognitiva a copiilor si a cadrului didactic se refera la felul in care acestia contribuie cu idei 

si informatii legate de materia predata. 
 Prezenta legata de continutul invatarii este incurajata cand profesorii si elevii confirma intelegerea 

informatiilor, sumarizeaza discutia, raspund sau formuleaza intrebari, incurajeaza participarea la discutie a 
altor copii, aduc informatii noi din alte surse etc. 

 Predarea online. Doua tipuri de lectii: live si inregistrate 
 Ambele pot fi folosite cu succes, in scopuri diferite. Pentru predarea unei notiuni noi, profesorii pot 

inregistra un material video scurt pe care copiii sa il urmareasca in cadrul orei sau inainte de ora, apoi pot 
interactiona live pentru a raspunde la intrebari, a verifica intelegerea informatiei si a adauga idei noi. 

 Lectiile inregistrate 
Cele mai eficiente lectii inregistrate respecta cateva reguli: 
-ofera la inceput o harta a continutului care va fi prezentat, astfel incat copiii sa stie la ce sa se astepte. 
-materia este impartita in segmente scurte, urmate de intrebari si teme de reflectie pentru elevi, care 

sa ii ajute pe copii sa faca deductii si sa inteleaga materia. 
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-includ materiale vizuale (scheme, fotografii relevante, grafice etc.) care sprijina intelegerea 
notiunilor noi 

 Avantajul lectiilor inregistrate dinainte este ca profesorul va avea un mai mare control asupra 
continutului si asupra felului in care acesta este prezentat, rezultand o calitate mai buna a materialului. De 
asemenea, este recomandat ca lectia online sa fie inregistrata pe segmente mai scurte, astfel incat atunci 
cand apar erori, profesorul sa poata inlocui usor un segment cu altul. In plus, lectiile inregistrate dinainte 
nu vor fi afectate de intreruperile care apar inevitabil legate de conexiunea copiilor la internet sau de 
functionarea platformei folosite. 

Profesorii pot inregistra o prezentare in Power Point. 
 Lectiile live 
 Daca folosesc Zoom, profesorii pot include in prezentarea lor materiale vizuale si audio prin functia 

de Share Screen, care fac posibile prezentarile Power Point sau materialele video. 
Intrebarile elevilor in timpul lectiilor live – cadrele didactice pot cere copiilor sa scrie intrebarile in 

chat, pentru a nu intrerupe lectia. Profesorul verifica din cand in cand chatul pentru a vedea care sunt 
intrebarile copiilor. Lectiile live pot fi folosite cu succes pentru a incuraja interactiunea cu elevii. Iata cateva 
exemple de activitati care se potrivesc cel mai bine: 

-studii de caz rezolvare de probleme 
-dezbateri 
Copiii au acces la materiale si dupa incheierea lectiei online. 
 La fel ca atunci cand invata in clasa, nu toti copiii vor intelege explicatiile profesorului din prima 

incercare. De aceea, este important ca elevii sa poata descarca imaginile si materialele video folosite de 
profesori in timpul lectiei, pentru a reveni la ele dupa incheierea acesteia. De asemenea, transcrierea 
continutului audio (explicatiile oferite verbal de catre profesor fie live, fie in materiale video inregistrate) 
este esentiala pentru invatarea online eficienta. 

 Profesorii pot de asemenea sa inregistreze lectia si sa o posteze (fie pe Youtube, fie pe un alt site/blog 
unde doar elevii au acces). Zoom ofera optiunea inregistrarii lectiilor live. 

 Invitati speciali in lectiile online 
 Unul dintre aspectele pozitive ale predarii online este ca profesorii pot aduce invitati speciali care sa 

participe la lectii. Acestia pot fi autori, profesori, studenti sau profesionisti din domenii asociate cu materia 
predata. 

 Recomandari generale pentru cadrele didactice: 
 Explorati si exersati inainte de lectie toate functiile aplicatiei online folosite pentru interactiunea cu 

elevii.In cazul lectiilor live, exersati cel putin o data prezentarea acesteia, incluzand eventuale prezentari 
Power Point sau materiale video.Nu e nevoie ca ritmul de prezentare a informatiilor sa fie mai lent sau mai 
rapid decat in clasa, insa sunt importante momentele in care verificati daca toti elevii au inteles si urmaresc 
explicatiile. 

 Recomandari pentru Zoom: 
 Microfoanele copiilor ar trebui sa fie inchise – pentru a evita zgomotul de fundal. 
Camerele video ale copiilor ar trebui sa fie deschise – pentru a va asigura ca sunt atenti la lectie.Este 

preferabil ca optiunea de inregistrare a discutiei sa fie setata automat pe ON. 
Pentru a mentine atentia copiilor, este important ca profesorul sa ramana vizibil tot timpul, chiar si in 

timpul prezentarilor PowerPoint. 
Predarea online este o provocare pentru copii, pentru parinti si pentru cadrele didactice. Ajuta insa o 

atitudine deschisa si flexibila, pentru a evalua corect ce functioneaza si ce nu, pentru a incerca idei noi si 
pentru a invata din experienta altor cadre didactice. 
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FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EDUCAȚIA ON-LINE 

  

 PROF. ZURA MONICA ELENA,  

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 

,,SFINȚII ÎMPARAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA”, 

 PIATRA-NEAMȚ 
 

 Școala a devenit un loc în care elevii pun în practică ceea ce învață din alte surse, un laborator în care 

descoperă, experimentează, cercetează, realizează și evaluează prin intermediul propriului filtru de gândire, 

al ritmul individual de învățare, iar profesorul este cel care îi ajută să-și descopere aspirațiile, așteptările, 

motivațiile și îi îndrumă în pregătirea pentru viața reală prin implicarea în contexte sau scenarii reale de 

învățare. Rolul profesorilor nu mai este acela de a difuza informația, ci de a ghida, discuta și, desigur, de a 

măsura progresul elevilor. 

 Secolul XXI este era în care suntem înconjurați de informații prin intermediul internetului, iar 

dezvoltarea competențelor de formare a elevului necesită metode de predare specifice secolului. Tehnologia 

a revoluționat relația noastră cu informațiile din lumea reală, şi ni se garantează accesul la informație de 

oriunde, în orice moment. Acest lucru este chiar mai pronunțat pentru tinerii care au crescut cu tehnologia 

ca parte integrantă și mereu prezentă în viața lor. Sarcina educației și formării bazate pe noile tehnologii 

ale informației și comunicării nu este de a înlocui tipurile tradiționale de formare, ci de a le completa în 

scopul măririi randamentului acestora. 

 În condițiile pandemiei ce a lovit întregul glob a devenit o necesitate utilizarea platformelor destinate 

educației la distanță în vederea continuării programului școlar. Activitățile on-line de învățare au fost 

dezvoltate încă de când cursurile au fost suspendate. Diverse platforme educaționale au furnizat resurse 

care au venit în sprijinul profesorilor doritori de a învăța cum pot folosi diferite instrumente online pentru 

facilitarea învățării. 

 Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a 

fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe 

informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă. Constatările din domeniu semnalează că 

elevii introvertiți tind să fie mai activi. Acest tip de învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și 

articulate strategic, îl poate provoca pe elev să devină proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. 

Personalizarea cursurilor se poate realiza prin introducerea de link-uri externe, scheme de lecții, fișe de 

lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstrații, link-uri către resurse educaționale deschise.  

 Totodată, învățarea on-line, prin natura sa, necesită un grad de independență al elevilor și abilitatea 

de a rezolva probleme de învățare și probleme tehnice. Lucrul în afara școlii, departe de profesori și colegi, 
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înseamnă că elevii trebuie să-și asume responsabilități mai mari dacă doresc să reușească la cursurile on-

line. Poate principalul dezavantaj al formării online îl reprezintă faptul poate deveni impersonală și poate 

fi o limitare a interacțiunii sociale.  

 Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciții de rutină cum ar fi 

întrebările cu alegere multiplă, ci poate îmbogăți experiența elevilor. Principala utilizare a evaluării on-line 

poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. O altă utilizare populară a 

tehnologiilor on-line este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel 

mai puțin utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează 

independența elevilor și îi ajută pe aceștia să dezvolte abilitățile necesare pentru o învățare autonomă. 

 Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev sau colegi. Cele mai comune strategii de 

evaluare online sunt în prezent: utilizarea comunicării pentru a trimite și a comenta pe marginea temelor, 

alcătuirea și predarea de portofolii, participarea la discuții online, quiz-uri și întrebări online, activități 

experiențiale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, revizuiri, etc. 

Utilizarea computerelor în procesul de evaluare poate avea o serie de beneficii:posibilitatea de a 

nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor 

șifurnizarea de feedback imediat.  

 În concluzie, lucrurile se pot transforma și adapta vremurilor în care trăim, dacă la nivelul comunității 

școlare există oameni care văd plus valoare adusă de tehnologie în facilitarea învățării și încep să caute 

oportunități, să învețe, să ceară ajutor. 
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EDUCAȚIE FARA FRONTIERE!: 

 ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 
 

 VITAN VERONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA PATROAIA VALE, CRANGURILE,  

JUDEȚUL DAMBOVIȚA 
 
 Educația este unul dintre pilonii de bază pe care se clădește o societate, iar societatea a fost pusă la 

încercare. Anul acesta am trăit și, probabil vom mai trăi și în viitor, vremuri interesante care ne-au provocat 
la autodescoperire și la o altfel de normalitate, imposibil de anticipat în urmă cu câteva luni. Școala altfel 
ne-a permis să scriem o poveste nouă despre evoluție, descoperire, acceptare, împlinire și rezultate 
frumoase. Consider că am găsit resursele necesare pentru a păstra echilibrul între mediul virtual și 
activitățile participative, derulate în liniștea casei, alături de cei foarte apropiați, continuând să cultivăm 
ideea că încă suntem în mijlocul mediului școlar. Noi, profesorii, a trebuit să creăm noi direcții, viziuni, 
alternative pentru elevii de azi, oamenii de mâine. Gândurile, ideile, munca noastră au un singur scop: o 
educație altfel, într-un context altfel, pentru un elev altfel. Am valorificat această perioadă pentru a 
petrece timp sănătos, timp de calitate, cu membrii familiei. ”Școala altfel, școala de acasă” ne-a oferit 
oportunitatea de a ne îmbogăți viața cu obiceiuri sănătoase, cu clipe unice petrecute împreună în mediul 
online, într-un cuvânt o poveste...o poveste despre credință, despre oameni buni și generoși, despre iubire, 
despre suflet... 

 Timpul nu trebuie măsurat în ore, zile, luni, ani, ci trebuie măsurat în fapte, lucruri, prieteni, 
îmbrățișări, iubire, zâmbete și amintiri. Acum a fost momentul propice al unei reconfigurări a vieții, al unei 
alte perspective asupra priorităților fiecăruia, al provocărilor, al imaginației productive și al experimentelor 
reușite. Niciodată cuvântul altfel n-a avut o conotaţie atât de specială, o încărcătură emoţională atât de 
puternică. Am văzut în această săptămână o provocare inedită, care să pună în valoare spiritul ludic, 
creativitatea şi optimismul fiecăruia.  
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EXEMPLU DE BUNE PRACTICI IN CADRUL PROIECTULUI 

”EDUCATIE FARA FRONTIERE” 
 

ALEXANDRU CRISTINA 
SCOALA GENERALA NR 1, ONESTI 

GRADINITA „NAZDRAVANII” 
 
 Din experienta mea de educatoare am invatat ca JOCUL este o experienţă naturală, universală jocul 

liber Jocul de rol/dramatizarea, Jocul cu reguli, Jocul de construcţii, Jocurile dinamice/ de mişcare jocul 
didactic, Jocuri senzoriale, Jocuri de analiză perceptivă vizuală, de reconstitire de imagini din bucăţele, 
Jocuri logice de comparare a obiectelor după criterii date şi de analiză, descriere, clasificare, Jocuri 
gramaticale, Cel mai interesant lucru pentru copii la aceasta varsta este sa se joace. Asadar, daca vrei sa ii 
trezesti copilului interesul pentru cunoastere, putem face acest lucru propunandu-i jocuri din care va invata 
lucruri noi. Jocul este un proces interdisciplinar, el încurajează toate tipurile de inteligenţă, conform teoriei 
inteligenţelor multiple a lui H. Gardner (1983): lingvistică, muzicală, logico-matematică, spaţială, corporal- 
chinestezică, personală şi socială. Copilul are nevoie de timp zilnic pentru joc, de spaţiu corespunzător şi 
de obiecte (jucării, materiale, truse) absolut necesare iniţierii şi desfăşurării jocului. Educatoarea trebuie să 
urmărească: ce se joacă, cu ce se joacă, cu cine se joacă. Copilul alege centrul în funcţie de stimulul pe 
care-l reprezintă obiectele ce se află acolo şi care-i satisfac lui nevoia de exprimare a experienţei trăite. 
Jocul ne permite să urmărim copilul sub toate aspectele dezvoltării sale, în întreaga sa complexitate: 
cognitiv, motor, afectiv, social, moral. Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în grădiniţă: 

EXPLORAREA, EXPERIMENTAREA şi JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri de 
activităţi experienţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specifice vârstei. Ei 
încearcă să cucerească lumea din jur acţionând pe cele trei căi.  

EXPLORAREA Domeniul stiinte include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul 
experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în 
interacţiune.  

• Mediul înconjurător reprezintă totalitatea factorilor externi din natură şi societate care acţionează 
asupra omului şi condiţionează existenţa lui. Încă de la naştere copilul creşte şi se dezvoltă biopsihosocial 
sub influenţa directă a mediului, acesta constituind principala sursă de informaţii ce vor sta la baza 
procesului de cunoaştere a realităţii. Cunoaşterea mediului înconjurător contribuie la dezvoltarea unor 
percepţii şi reprezentări legate de frumosul din artă, din natură, din societate, la formarea unor capacităţi de 
a aprecia şi evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, la formarea unor deprinderi şi îndemânări tehnice 
de artă, stimularea capacităţilor creatoare, a unor aptitudini estetice Abilităţi şi competenţe asociate 
demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, selectarea elementelor semnificative din masa 
elementelor irelevante, generarea de ipoteze, generarea de alternative, conceperea şi realizarea de 
experimente, organizarea datelor rezultate din observaţii pot fi dobândite de copiii preşcolari atunci când 
sunt puşi în contact cu domeniul cunoaşterii naturii, prin activităţi simple cum ar fi: observarea unor 
fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat, modelarea plastilinei (putând face constatări 
privind efectul temperaturii asupra materialului), confecţionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple, 
aplicarea unor principii ştiinţifice în economia domestică (ex. producerea iaurtului) sau prin 
comparareaproprietăţilor diferitelor materiale. Cunoaşterea mediului înconjurător este o sarcină de bază a 
procesului instructiv educativ în grădiniţă şi contribuie la realizarea laturilor educaţiei: intelectuală, morală, 
estetică, profesională, fizică, subliniate de pedagogul francez, René Hubert 

Exemplu de bune practici, in cadrul proiectului „Scoala Altfel! Scoala de acasa! 
Experienţele de învăţare la care copilul participă pot fi comune tuturor copiilor din grupă sau pot fi 

diferenţiate, în funcţie de gradul de interes manifestat de aceştia, de particularităţile individuale ale fiecărui 
copil. Astfel, activităţile integrate se pot organiza prin alternarea tuturor formelor de învăţare, individual, 
în perechi, în microgrup sau cu întreaga grupă. Prin intermediul jocului, considerat element dominant al 
vârstei preşcolare, copilul poate dobândi noi cunoştinţe, îşi formează anumite priceperi şi deprinderi, dar 
are şi ocazia să aplice în situaţii concrete cunoştinţele învăţate, să interrelaţioneze cu colegii, să-şi formeze 
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şi dezvolte abilităţi socio-afective, prin asumarea responsabilităţii şi rolurilor diferite în cadrul 
microgrupului din care face parte. 

Obiectivele cadru şi de referinţă propuse de programă pentru învăţământul preşcolar se pot realiza 
atât prin activităţi pe domenii experienţiale, cât şi prin activităţi cu caracter integrat, acestea din urmă 
permiţând educatoarei o abordare complexă a temelor enunţate în conţinuturi. Activităţile realizate în 
manieră integată oferă copiilor posibilitatea de a se exprima liber, de a fi plasaţi în mijlocul acţiunii, de a 
realiza diverse construcţii în plan mental, de a investiga, de a crea, de a transpune în practică cele învăţate, 
de a găsi mijloace pentru o finalitate reală, astfel că viitorul elev de mai târziu se va deprinde încă de 
timpuriu cu strategia cercetării, îşi va însuşi metodele de muncă ştiinţifice, va învăţa să creeze situaţii 
problemă, va emite ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, va face prognosticuri asupra 
rezultatelor posibile, va formula idei şi va exprima puncte de vedere diferite. Aceste activităţi lasă mai 
multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru preşcolari, cât şi pentru educatoare, care poate să-şi 
construiască un program zilnic în funcţie de temele propuse de programă, de perioada de semestru, de 
particularităţile colectivului de copii. 

Ceea ce am putut observa in cadrul activitatii aplicative on-line a fost faptul, ca prescolarii au 
participat cu daruire si parintii au fost activi mai mult decat oricand. Acest fapt, pe noi cadrele didactice ne-
a stimulat si totodata ne-a facut placere si tocmai de aceea, toata activitatea noastra a fost incununata cu 
succes si am fost multumite, ceea ce ne-a determinat sa lucram cu interes si determinare. Atunci cand copilul 
este fericit si participa cu incantare la activitatile propuse si tu, ca educator esti multumit si implinit! 

Mai jos, voi posta cateva exemple din activitatea mea on-line, in care au fost prezenti micutii mei de 
la grupa ! 
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Acestea sunt cateva din imaginile noastre, din activitatile on-line: „Totul va fi bine!” 
Pentru mine, ca si profesor invatamant prescolar, tot ce s-a intamplat a fost o adevarata provocare ! 
Multumesc ca am avut acesta sansa si multumesc ca am asemenea copii!!! 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE ÎN PANDEMIE 
 

ANDREI DALILA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERGAN VODĂ 

BUCUREȘTI, SECTOR 4 
 

  

 Anul 2020 a fost supus la o grea încercare, ceea ce a obligat sistemul de învățământ din țara noastră 

să se plieze pentru a continua procesul de predare, consolidare și evaluare în nucleul familiei elevilor. 

În perioada martie-iunie 2020, școala a trebuit să se redefinească. Casa a devenit școală, camera-sală 

de clasă, calculatorul, căștile și microfoanele au intrat rapid în viața copiilor, iar aparținătorii elevilor au 

fost provocați să le ofere continuitate în drumul spre cunoaștere. În consecință, frontiera școlară a fost 

traversată de toți actorii educaționali. 

 Am căutat citate celebre care să producă o acomodare mai bună, mai practică, mai accesibilă, mai 

eficentă, mai ușoară pentru deviza ”TOTUL VA FI BINE!” și am avut plăcuta surpriză să descopăr și alte 

”vorbe de duh” potrivite: 

 Voltaire spunea ”Cândva totul va fi bine, iată speranța, acum totul este bine, iată iluzia”. ”Își 

spunea că într-o zi se va întâmpla să schimbe totul și să o facă a începe o viață nouă, nu știa bine ce: o 

scrisoare, o întâlnire, o veste, dar deocamdată era bucuroasă să poată amâna cât mai mult această schimbare 

și să îndepărteze, într-un...”, după Mihail Sebastian.  

 James Harriot spunea ”Dacă a poseda suflet înseamnă a fi în stare să simți dragoste și loialitate și 

recunoștință, atunci animalele stau mai bine decât mulți oameni”, cu toate că ”(Maria:) Poate că nu te-ai 

străduit destul. Doar atât i-ai spune, că o iubești și totul s-ar rezolva, s-ar schimba brusc, în bine, pentru 

amândoi./(Lucian:) Chiar crezi asta? Eu nu sunt atât de sigur. Nu cu ea. Cu ea nu va fi așa ușor...”, după 

părerea Corneliei Georgescu.  

 În ”Povața ucenicului 2”, Adina-Cristinela Ghinescu scria ”Și te crezi tu că știi mai bine,/Un adevăr 

ce nu îl vezi.../Citind din cărți și pe rețele/Un adevăr ce nu-ntrevezi./(...)”, ca și Sorin Ghinea ”Viața-i 

complicată./E-o luptă... vrei nu vrei!/Iubirea mea-i o mare-nvolburată,/Iar sufletul e-al tău pe veci, de-l 

vrei/(...)”, în ”Lucruri simple!” 

 Maica Tereza ne sfătuia ”Viața este oportunitate, folosește-o. Viața este frumusețe, admir-o. Viața 

este un vis, realizează-l. Viața este o provocare, înfrunt-o. Viața este un joc, joacă-l. Viața este o promisiune, 

realizeaz-o. Viața este tristețe, depășește-o. Viața este un cântec, (...)”. iar noi putem să reflectăm la ”Viața 

este atât de scurtă, încât uneori nici nu reușim să ne bucurăm cu adevărat de ceea ce avem. Zâmbiți celor 

care vă critică și fiți fericiți alături de cei cărora le pasă!”, ori ”Toate necazurile pe care le-am avut, toate 

supărările și obstacolele m-au întărit... Poate nu îți dai seama atunci când ți se întâmplă, dar să ți se întoarcă 

spatele poate fi cel mai bun lucru pentru tine.” și ”Trezește-te în fiecare zi cu gândul că TOTUL VA FI 

BINE! și pornește în viață cu fruntea sus...!”.  
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o De aceea, noi simțim românește proverbul arab ”Grăbește-te să faci bine cât poți, că nu ai putința 

să faci oricând.”, fiindcă ”Viața merge înainte!” și ”... este atât de frumoasă!”. Oare mai putem ”Clipă, 

revii, ești atât de frumoasă!”? 

 Scopul acestui demers a avut efectul scontat, deoarece le-am folosit pentru a revigora starea unor 

parteneri de muncă. Este de remarcat stoicismul și altruismul colegilor profesori pentru a depune acest efort 

uriaș de a menține elevii aproape de școală, aproape de micile realizări obținute de elevii lor, aproape de 

competențele de IT despre care nu credeau că sunt capabili. Merită FELICITĂRI toți profesorii din 

România! Chiar dacă nu ne-a întrebat nimeni dacă avem resursele (atât materiale, cât și profesionale) 

necesare, am fost și noi în linia I, chiar dacă nu s-a gândit nimeni la efortul nostru, măcar pentru faptul că 

puțini s-au gândit că ”vom fi în stare”. Am depășit cu demnitate și această barieră! 

Am primit on-line desenele decorative din cartea trimisă de organizatori, realizate de unii elevi 

pasionați de ideea propusă și am simțit plăcere, admirație și chiar surprindere. I-am premiat împreună cu 

specialistul, profesorul de arte al școlii și mi-ar fi plăcut să le înmânez diplomele competiției. Aștept cu 

nerăbdare să ne întoarcem în clasă și să organizăm o nouă premiere meritată acestor mici talente! Va fi o 

nouă graniță pe care o vom trece la finalul perioadei pandemice. 

Pandemia nu a trecut, știm bine!... Și pentru că nu este singura noastră provocare, vom trece și acest 

hotar greu de traversat! 
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EDUCAȚIA ÎN ESTONIA ȘI SECRETELE UNUI SISTEM PERFORMANT 

 
 PROF. BURLACU CARMEN- ELENA, 

COLEGIUL NAȚIONAL ”A. T. LAURIAN”, BOTOSANI 
 
Estonia a devenit un centru de putere al educaţiei alternative. Ocupă un loc fruntaş în Programul 

pentru Evaluare Internațională (Programme for International Assessment – Pisa). Acesta publică o dată la 
trei ani un CLASAMENT pentru a evidenția standardele educaționale. România era pe locul 44, la ultima 
evaluare. Estonia depăşeşte Marea Britanie care a ajuns tocmai pe locul 14 . 

Care este secretul sistemului educațional estonian? 
Părinții plătesc o contribuţie în funcţie de venituri. Jocul e coordonat de profesori, iar educaţia formală 

se introduce treptat. Sistemul de învăţământ al Estoniei este cu totul diferit, spre exemplu față de cel al 
Marii Britanii, de aceea elevii până la vârsta de 15 ani îi depășesc semnificativ pe cei englezi de vârsta lor, 
comentează un reporter BBC.  

Există un curriculum național, dar profesorii au un nivel relativ ridicat de libertate pentru a-și asuma 
riscuri în modul în care proiectează lecțiile, spune Rando Kuustik, profesor principal la Jakob Westholmi 
Gumnaasium, citat de BBC. Inspectorii şcolari nu intervin decât din punct de vedere administrativ. 

 Estonia alocă, în medie, 6-7% din PIB pentru educație, prin bugetul ministerului de resort, la care se 
adaugă până la 2% din PIB prin bugetele altor ministere. 

Estonia numără aproximativ 1,5 milioane de locuitori. 90% din populația adultă (25-64 ani, studiu 
OECD cu medie pe acest criteriu de 75%) reprezintă pe cei care au absolvit cel puțin învățământul secundar. 
45% dintre femeile adulte au studii universitare (față de media OECD 1 de 34%). 

Din perspectiva generală a curriculumului, funcție de etapa de școlarizare, acesta are o zonă de corre-
curriculum ce prevede discipline obligatorii și un număr minim de ore pentru acestea, dar curriculum poate 
fi suplimentat funcție de nevoile educaționale ale elevului, cu ore la aceste discipline (matematică, științe, 
arte, tehnologii etc) sau noi discipline (domenii/ teme). Aceste grade de libertate sunt bine dozate, 
asigurând, în medie, calitatea educației într-un mod echitabil. 

O caracteristică a educației estoniene este aceea de a transfera nivelul de responsabilitate asupra 
calității educației la nivelul fiecărei instituții educaționale și la nivelul fiecărui angajat (manager/profesor) 

 Astfel, deși există responsabili și responsabilități la nivelul autorităților locale pentru educație, nu 
există inspectorate școlare, iar încrederea în profesionalismul resursei umane este elementul cheie și există 
un nivel redus de monitorizare și control externe asupra procesului educațional. 

Rolul principal al factorilor responsabili de educație, de la nivel local, este cel de consiliere și 
ghidare, activitatea axându-se pe participarea la discuții (săptămânal) cu managerii de școală pentru a 
identifica și a diminua riscuri asociate unor problematici locale precum și privind direcții de dezvoltare și 
oportunități. Un exemplu de acțiune locală, prin reunirea responsabililor locali pentru educație cu 
reprezentanții școlilor, îl reprezintă semnarea unui memorandum în 8 puncte prin care se va acorda atenție 
dezvoltării în școli a unei atitudini și mentalități pro-științe la elevi, implicând utilizarea mai largă și 
eficientă a mediilor și resurselor educaționale digitale, o altă direcție de convergență a deciziei privind 
acceptarea achizițiilor în învățare facilitate de înscrierea la programe în centre vocaționale (echivalente cu 
palate și cluburi ale copiilor) și exercitarea unor hobby-uri în formă organizată, cu recunoașterea acestora 
ca posibilitate de reducere a sarcinilor de lucru în cadrul orelor formale de studiu. 

 Participarea la aceste programe este o componentă a activității extrașcolare și este finanțată de la 
bugetul local, fiecare copil având posibilitatea de a participa gratuit la cel puțin un curs/activitate cu o 
frecvență săptămânală. Sistemul acestor activități este reglementat și există standarde asociate, având ca 
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obiectiv dezvoltarea abilităților de viață, participare activă și cultivarea gustului pentru activități practice-
recreative. Unele dintre activități sunt în responsabilitatea studenților sau beneficiază de colaborarea cu 
mediul universitar. 

Percepția generală a populației, atât din perspectivă sistemică cât și din perspectivă procesuală, este 
că învățământul estonian are un caracter puternic de autonomie (la nivel de școală, dar și la nivel de 
organizare a procesului de către cadrul didactic). 

De altfel, procentul de elevi cu performanță redusă este unul care situează Estonia, prin politicile 
publice în domeniul educație, printre țările cu sisteme educaționale performante, cu o validare inclusiv prin 
rezultatele evaluărilor internaționale (TIMSS 2 și PISA3 ). 

 Performanța este obținută în ciuda unor aspecte cu risc precum îmbătrânirea resursei umane 
calificate, dificultatea atragerii noilor profesori în sistem, corelat cu un nivel de salarizare redus (față de 
media OECD), dar în creștere în ultima perioadă de timp. 
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ȘCOALA ALTFEL/ ȘCOALA DE ACASĂ 

 
PROF. CONSTANTIN VIORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5, GALAȚI 
 
 Primăvara anului 2020 a adus o conotație nouă pentru „școala de acasă”. Pandemia Covid-19 a forțat 

autoritățile decizionale din Ministerul Educației și Cercetării dar și ale Ministerului Sănătății să instituie o 
școală offline, „teleșcoala” sau școala de acasă. Aceasta a reprezentat o perioadă plină de provocări pentru 
elevi și părinți deopotrivă dar și o oportunitate pentru profesori de a-și dezvolta abilitățile digitale. 

 Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, director al Departamentului de Formarea Profesorilor de la 
Universitatea din București, consideră că: „Motivația rămâne un factor esențial în procesul educațional. 
Este vorba despre motivația cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare 
semnificative, autentice, dar și de motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul 
elevilor este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. 
Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort 
pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă.” 

 În toată această perioadă, cadrele didactice au fost nevoite să utilizeze diferite platforme și aplicații 
digitale pentru a continua procesul instructiv-educativ. De la Whatsapp, Facebook, Messenger, Zoom, 
Adservio, Classroom, Padlet etc. toate au fost utilizate, în funcție de abilitățile cadrelor didactice dar și de 
posibilitățile elevilor. Fiecare dintre ele prezintă avantaje dar și dezavantaje. Personal, am folosit o parte 
dintre ele și voi scrie atât despre punctele tari descoperite cât și despre punctele slabe. 

 Platforma Adservio este destul de intuitivă. Este foarte utilă școlii și cadrului didactic întrucât are 
secțiuni pentru înregistrarea absențelor, notelor, sistemul încheind automat mediile. Deasemenea directorul 
are acces la activitatea fiecarui cadru didactic asigurându-se astfel de bunul mers al lucrurilor. Cadrul 
didactic poate ține legătura mult mai ușor atât cu părinții, elevii care nu pot participa la anumite lecții din 
varii motive dar și cu ceilalți profesori prin e-mailuri. Tema poate fi încărcată cu explicații suplimentare 
pentru a veni în sprijinul elevilor absenți sau mai puțin atenți. Pe de altă parte, un mare dezavantaj al 
platformei este faptul ca la vizualizarea temei, profesorul nu poate interveni cu corecturi pe material, trebuie 
să își noteze pe o agendă pentru ca mai apoi să scrie feedback-ul său. Un alt neajuns este faptul că în cadrul 
orelor interactive, nu poate fi activată decât camera unui elev. Din fericire, din luna iunie, au introdus o 
noutate interesantă- dacă elevul nu se uita spre camera telefonului/ calculatorului în timpul orei, platforma 
pune automat un simbol în dreptul numelui acestuia cum că nu este atent. Deasemenea, din luna mai a.c., 
se poate utiliza Zoom în cadrul orei interactive. Astfel profesorul are acces la camerele tuturor elevilor ceea 
ce îi ușurează cu mult activitatea. 

 Aplicația Whatsapp poate fi utilă în situația în care școala nu are o platformă anume iar elevii nu au 
calculatoare/ tablete. Predarea asincronă are dezavantajul de a nu primi feedback imediat de la elev. Scrierea 
explicațiile implică efort și timp. Pot fi trimise fișiere word cu informații și chiar înregistrări pentru a-i ajuta 
pe elevi să își însușească pronunția la limba străină.  

 Facebook poate fi o alternativă necostisitoare. Este destul de ușor de folosit și cunoscută de părinți, 
de ajutorul cărora avem nevoie, mai ales la clasele primare. Față de aplicația menționată mai sus, aici există 
și posibilitatea unor apeluri video (utilizând Messenger-ul) pentru colectivele de elevi mai mici. 
Deasemenea, pot fi trimise diferite tipuri de fișiere, chiar și fișe interactive (de tipul live worksheets). pe 
care elevii le rezolvă în timp real și trimit poza cu rezultatul final. 

 Aplicația Zoom este deasemenea foarte utilă, ușor de utilizat și gratis. Are avantajul de a veni și cu 
o tablă interactivă pe care pot interveni și elevii. Există și posibilitatea comunicării prin chat privat. 
Deasemenea se poate face „screen share” pentru a arăta diferite materiale elevilor (video sau audio). 
Singurul dezavantaj este faptul că lipsește posibilitatea de a trimite fișiere elevilor. 

 G-Suite este un grup de aplicații de tip „cloud” oferite de Google însă contra cost. Pe Classroom se 
pot organiza clasele cu avizier (Flow) și cu teme. Profesorul poate corecta direct pe tema elevului și aceasta 
poate fi notată în timp real. Aplicația Meet este folosită pentru predarea sincronă. Se aseamănă puțin cu 
Zoom-ul doar că nu permite accesul permanent la microfonul celor participanți. De exemplu, dacă un elev 
vorbește și deranjează ora, profesorul îi poate închide microfonul o singură dată. În cazul în care aceste 
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continuă să deranjeze ora, profesorul nu mai are control asupra microfonului, singura soluție fiind să îl 
„scoată” din clasă. Deasemenea, un alt dezavantaj descoperit este că atunci când profesorul este pe „screen 
share” cu un material audio/video, sunetul nu ajunge de fiecare dată la elevi. Pentru elevii mai mari poate 
fi folosit si Jamboard-ul însă nu este ușor de utilizat.  

 Padlet este o altă aplicație ce poate fi folosită în cadrul predării sincrone. S-a discutat foarte mult 
despre dificultatea evaluării elevilor în cadrul școlii online. Padlet poate fi folosit ca un portofoliu în care 
sunt înregistrate toate lucrările elevilor. O altă variantă ar fi testele realizate cu Google Forms. Elevii le 
rezolvă și profesorul le primește în timp real. Acestea pot avea punctaj acordat fiecărui exercițiu iar dacă 
profesorul oferă și răspunsurile, aplicația corectează automat și elevul primește rezultatul testului foarte 
repede.  

 Pe lângă platformele și aplicațiile menționate mai sus mai sunt multe altele ce pot fi folosite atăt în 
predarea sincronă cât și in cea asincronă. Fiecare dintre ele vine cu avantaje și dezavantaje. Personal, 
folosesc o combinație de aplicații și platforme în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor, 
posibilitățile acestora, cunoștințele lor digitale, subiectul lecției dar și de resursele oferite de școală. Nicio 
platformă/ aplicație nu poate înlocui beneficiile școlii face-to-face însă ele vin în ajutorul cadrelor didactice 
pentru a-și face orele cât mai atractive pentru elevi. 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DĂIAN ANDREEA MARIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP, NR. 12  
ALBA IULIA 

 
Grupa: mare Raze Aurii 
Tema anuală de studiu: Ce și cum vreau să fiu?  
Tema proiectului: Învață de la toate...  
Tema săptămânii: Meserii și meseriași 
Săptămâna: 27.04.2020 - 30.04.2020  
  
Dimensiuni ale dezvoltării: 
 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 
 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 
 Activare și manifestare a potențialului creativ 
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 
 
La final, copilul va manifesta o serie de comportamente, între care: 
 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 
 Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii 
 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice 
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 
 Manifestă creativitate în activități diverse 
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 
 Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 
 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 
 Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute 
 
Resurse materiale: filmulețe online despre meserii atât în limba româna cât și în limba engleză, 

imagini sugestive reprezentând diferite meserii, matematică-forme geometrice, poezia Brutarii, rețetă de 
fursecuri, imagini sugerând diferite stiluri de îmbrăcăminte specifice stilurilor muzicale propuse, coregrafii 
pentru dansuri- Hip-Hop, Valsul florilor, Macarena, momente de înviorare zilnic. 

Resurse umane: copiii grupei, educatoare, părinţi.  
Durata: o săptămână  
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Data Denumirea 
activităţii 

Activitatea de învățare 
Sarcini de lucru 

Recomandări pentru părinți 

 
 
 
Luni 
27.04. 
2020 

 
CE MESERIE 
AU PĂRINȚII 
MEI 
 
 
HAI SĂ 
FACEM SPORT 

• să urmărească cu atenție 
descrierile prezentate în filmulețe 
• să recunoască cuvintele 
simple din imaginile prezentate 
• să deseneze meseria părinților  
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, executând 
mișcări motrice de bază 

 Vizionare filmuleț Să învățăm 
despre meserii atât în limba română,  
 https://youtu.be/CixSoutfVbQ 
cât și în limba engleză. 
https://youtu.be/hpfN9cVK-ns  
 Imagini reprezentând diferite 
meserii 
 You tube: Sport de acasă  
https://www.youtube.com/watch?v
=6Whn06B33hY&t=75s 

 
 
Marți 
28.04. 
2020 

 
SUNT DE 
MARE 
AJUTOR  
 
 
HAI SĂ 
FACEM SPORT 

• să audieze cu atenție un text, 
sa rețină ideile acestuia și să 
demonstreze ca l-a înțeles. 
• să-și formeze deprinderi 
practice și gospodărești 
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, executând 
mișcări motrice de bază 

Poezia Brutarii  
Audiție cântec: Brutarii 
https://www.youtube.com/watch?v
=OzHDscM7q8o 
Rețeta de fursecuri rapide 
 
 You tube: Sport de acasă 
https://youtu.be/9rfaO7EYvck 

 
 
 
Miercuri 
29.04. 
2020 

 
 
ZIUA 
DANSULUI 
 
 
 
DANS ȘI 
MIȘCARE 

• să exprime prin mișcare starea 
sufletească creată de muzica 
audiată 
• să asocieze mișcările sugerate 
de textul cântecului cu ritmul 
acestuia 
• să utilizeze unelte simple de 
lucru pentru realizarea unei 
activități practice 
• să perceapă componentele 
spațio-temporale (ritm, durată) 

  Coregrafie dans Hip-Hop 
 https://youtu.be/-ODdh93KPi4 
 Coregrafie Valsul florilor 
https://youtu.be/li44olkq6_g 
 Imagini sugerând diferite stiluri 
de îmbrăcăminte specifice stilurilor 
muzicale propuse. Los Del Rio 
„Macarena” 
https://youtu.be/zWaymcVmJ-A 

 
 
 
 
 
Joi 
30.04. 
2020 

 
 
 
CE MI-AR 
PLĂCEA SĂ 
FIU CÂND VOI 
FI MARE 
 
 
 
HAI SĂ 
FACEM SPORT 

• să redea teme plastice 
specifice desenului 
• să se comporte adecvat în 
diferite contexte sociale 
• să urmărească cu atenție și 
interes video-ul, pentru a putea 
reda ulterior un animal din forme 
geometrice 
• să deseneze animale, folosind 
formele geometrice cunoscute 
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, executând 
mișcări motrice de bază 

 Audiție cântec: Ce te faci când 
vei fi mare! https://youtu.be/-
MfiyIkJuCs 
 Formele geometrice pentru copii 
-Animații educative pentru copii 
mici 
 Desenăm animale cu forme 
geometrice pentru copii- Animații 
educative pentru copii mici 
Propunere: „Sunt original” - Puteți 
decora tricoul cu figurile geometrice 
învățate! 
Antrenarea mușchilor mici ai 
mâinii, cu EXERCIȚII GRAFICE!  
 You tube: Sport de acasă 
https://youtu.be/c9YtboLUzuk 
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 RELAȚIA ELEV – PROFESOR IN ACTIVITATEA ONLINE 

 
 PROF. INVAȚAMANT PRIMAR MARIA LIANA DRAGAN, 

ȘCOALA GIMN. ,,TEODOR MURAȘANU, TURDA, JUD. CLUJ 
 
Astfel de vremuri cu care ne confruntăm sunt fără precedent pentru noi toți, în special atunci când 

vorbim despre construcția viitorului nostru, a copiilor noștri, cărora suntem nevoiți să le explicăm 
diferențele între ce este bine și ce este rău, între ce este correct și ce este necesar. Ca și cadre didactice, am 
fost nevoiți în toată această perioadă să ne auto-depășim, să ne reinventăm și să traducem această realitate 
cu care nu ne-am mai confruntat până acum într-un limbaj ușor de înțeles pentru generațiile viitoare. 

*Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este 
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 
identificarea celor cu probleme reale.  

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este 
foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 
profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale 
online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții 
săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, 
pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea 
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi 
înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al 
publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea 
nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul 
online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună 
comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin 
întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau de trafic 
încărcat. 

Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază monitorizarea învățării 
în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea 
urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, 
de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii 
cu nevoi speciale de învățare este semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, 
constituind o problemă semnificativ mai mare pentru profesorii din învățământul primar. 

Competențele digitale mai avansate atât ale profesorilor, cât și ale elevilor din orașele mari, accesul 
lor mai facil la conexiuni la Internet de mare capacitate și stabil, la infrastructură informatică mai bună, 
toate acestea sunt avantaje ale mediului urban, evidente în statistici naționale privind consumul de bandă 
de Internet și accesul la servicii online, care însă par să se estompeze atunci când vorbim de situații de 
învățare și de activități didactice. 

Cadrele didactice participante la studiu recunosc că au dificultăți reale în derularea activităților 
didactice în mediul online din cauza absenței unor instrumente tehnice corespondente variatelor activități 
pe care le desfășoară în mod curent la clasă (integrate în platformele pe care le utilizează), destinate 
managementului de ansamblu al clasei, obținerii feedback-ului și realizării activităților de evaluare. Faptul 
că, în marea lor majoritate, nu folosesc platforme dedicate activităților didactice online (așa numitele 
Virtual Learning Environment), ci mai degrabă platforme destinate întâlnirilor de lucru în spațiul virtual 
sub forma videoconferințelor (de genul Skype, Meets, Zoom, Messenger), conduce la anumite dezechilibre 
în gestionarea în ansamblu a parcursurilor de învățare. 
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Elevii cu rezultate școlare bune și foarte bune au o obișnuință de a învăța care se păstrează și în acest 
caz. Ei sunt în mai mare măsură pregătiți să lucreze și să se dezvolte în spațiul online decât elevii cu rezultate 
medii și slabe la învățătură. Aici este un aspect interesant care confirmă situarea lipsei obișnuinței elevilor 
de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii pe poziția secundă între dificultățile semnalate de cadrelor didactice 
pentru că, deși elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură au și ei acces la tehnologie, aceștia sunt mai 
puțin pregătiți să o folosească în scopul învățării.* 

În concluzie, consider că principala activitate pe care un dascăl ar trebui să o aibă în fața elevului, 
este aceea de a îl motiva și da îl impinge să își depășească limitele, deoarece niciodată nu suntem suficienți 
de pregătiți în fața necunoscutului. Cât trăim, învățăm, atât noi ca dascăli, dar mai alesi, ei ca elevi și în 
situații extraordinare, împreună. Ce poate fi mai frumos decât să reușim să ne motivăm unii pe alții prin 
felul nostru de a fi, ca oameni mai degrabă, decât să ne impunem niște parametrii inutili, îngrăditori către 
propria noastră evoluție? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bibliografie:  
ȘCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea educației, Raport de cercetare evaluative – Petre 

Botnariuc, Constantinc Cucoș, Cătălin Glava, Daniel E. Iancu, Marian D. Ilie, Olimpius Istrate, Adrian 
Vicențiu Labăr, Ion-Ovidiu Pânișoară, Doru Ștefănescu, Simona Velea. 
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ȘCOALA ALTFEL! ȘCOALA DE ACASA! 

 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ȘTEFAN CEL MARE” MICLEȘTI 

JUDEȚUL VASLUI 
EDUCATOARE PINZARU CAMELIA 

 
 Înainte de perioada pandemiei, „Școala altfel” se desfășura intr-un interval scurt, de o săptămână, de 

multe ori în afara școlii, dar în situația actuală, acest tip de școală altfel, de acasă, a devenit modul zilnic 
de desfășurare a activității instructiv-educative.  

 Cercetând puțin pe această temă s-au descoperit mai multe studii care vorbesc atât despre avantajele 
cât și dezavantajele acestei opțiuni. Un set de studii realizate de Departamentul de Educație al Statelor Unite 
vorbesc pe de-o parte de faptul că rezultatele învățării online păreau a fi la fel ca în cursurile tradiționale, 
cât și despre faptul că studenții în condiții de învățare online s-au comportat într-o manieră mai bună decât 
cei care primesc instrucțiuni față în față. Alte studii de recente vorbesc despre faptul că instrucțiunile care 
combină elementele online cu cele tradiționale, față în față, au un avantaj mai mare în raport cu 
instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online. Aceleași studii vorbesc despre faptul că cel mai mare 
impact al învățării online e înregistrat la adolescenții de liceu. 

O echipă de cercetători de la Universitatea Harvard au ajuns la concluzia că intercalarea conținutului 
multimedia și a materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale de timp regulate, pot îmbunătăți 
implicarea elevilor. Cercetările au arătat că utilizarea acestor teste a redus aproape la jumătate (42%) 
distragerea elevilor cât și creșterea considerabilă a notelor obținute de aceștia.  

E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel încât în 
momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă lungă de timp 
(câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-i ții implicați pe copii. 
Dar nu este imposibil.  

 Un aspect foarte important vine din partea Ancăi Nedelcu, profesor universitar la Universitatea 
București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, care vede și dintr-un alt unghi procesul, 
respectiv: „În aceste zile, nu vorbim doar despre o trecere a interacțiunilor didactice în lumea online 
(posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, cu acces la internet și computer). Vorbim despre o școală 
care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de 
întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție. Discuția din aceste zile e 
despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, care nu se simt abandonați de adulții 
din jurul lor. Este o discuție despre ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, hărți, dar, în același timp, 
unele pline de încredere și siguranță.”  

 Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre 
către educație. 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR: STAN LOREDANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12  
ALBA IULIA 

 
Grupa: mare Raze Aurii 
Tema anuală de studiu: Cine și cum planifică/organizează o activitate? 
Tema proiectului: Călători în Univers 
Tema săptămânii: O călătorie virtuală  
Săptămâna: 04.05.2020 - 08.05.2020  
  
Dimensiuni ale dezvoltării: 
 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 
 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 
 Activare și manifestare a potențialului creativ 
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 
 
La final, copilul va manifesta o serie de comportamente, între care: 
 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 
 Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii. 
 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice 
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 
 Manifestă creativitate în activități diverse 
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 
 Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi 

metode specifice 
 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 
 Construiește noi experienţe, pornind de la experienţe trecute 
 
Resurse materiale: filmulețe online despre mijloace de transport, educație rutieră, reguli de circulație, 

ghicitori în versuri, imagini sugestive reprezentând mijloace de transport din diferite medii: aerian, terestru, 
apă, imagini suport - matematică distractivă în limitele 1-10, imagini craft- Semaforul -reprezentând diferite 
materiale și tehnici de lucru, jocuri educative și teste distractive cu mijloace de transport, cântece în limba 
engleză: Traffic Light -Vehicles Song, Twinkle, twinkle traffic light și momente de înviorare zilnic. 

Resurse umane: copiii grupei, educatoare, părinţi.  
Durata: o săptămână  
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Data Denumirea 

activităţii 
Activitatea de învățare 
Sarcini de lucru 

Recomandări pentru părinți 

 
 
 
 
L 
U 
N 
I 
 

 
 
CUM PUTEM 
CĂLĂTORI? 
 
 
HAI SĂ FACEM 
SPORT 

• să urmărească cu atenție 
descrierile prezentate în 
filmulețe 
• să recunoască cuvintele 
simple din imaginile 
prezentate 
• să redea prin desen 
mijloace de transport reale 
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, 
executând mișcări motrice 
de bază 

 Vizionare filmuleț: Mijloace de transport 
https://youtu.be/1WWcMEEf4Wk 
Patrula auto-Orașul mașinilor 
https://youtu.be/6vXZ107kiZg 
 Imagini sugestive reprezentând mijloace de 
transport din diferite medii: aerian, terestru, 
apă. 
 
 Sport de acasă: 
https://youtu.be/9rfaO7EYvck 
Înviorarea: https://youtu.be/7kgb2HOlWA8 

 
 
 
 
 
M 
A 
R 
T 
I 
 

 
 
LUCRĂM CU  
PRECIZIE 
MATEMATICĂ
! 
 
 
 
 
 
 
HAI SĂ FACEM 
SPORT 

• să înțeleagă necesitatea 
folosirii mijloacelor de 
transport. 
• să efectueze operații de 
adunare cu 1-2 unități, în 
limitele 1-10 
• să decupeze diverse 
figuri geometrice 
• să realizeze un mijloc de 
transport folosind figurile 
geometrice decupate 
• să confecționeze 
mijloace de transport din 
materiale reciclabile 
• să-și formeze o ținută 
corporală corectă, 
executând mișcări motrice 
de bază 

 Vizionare filmuleț: Circulație rutieră 
pentru cei mici: 
https://youtu.be/Onr1X_NwyAQ 
 
 Educație rutieră: Cum traversezi strada 
(animație) 
https://youtu.be/5rPF6a5UUN4 
 
 Imagini suport: matematică distractivă în 
limitele 1-10 
 Înviorarea: 
https://youtu.be/7kgb2HOlWA8 

 
M 
I 
E 
R 
C 
U 
R 
I 

 
SUNT 
PRICEPUT!  
ȘTIU SĂ FAC 
UN SEMAFOR. 
 
 
HAI SĂ FACEM 
SPORT 

 să confecționeze un 
semafor utilizând diverse 
tehnici (desen, pictură, 
colaj) 
 să coloreze diferite 
imagini, respectând 
conturul acestora  
 să asculte cu atenție 
cântecul 
 
 să-și formeze o ținută 
corporală corectă, 
executând mișcări motrice 
de bază 

 Minuni dintr-o coală de hârtie: Semaforul 
de hârtie 
https://youtu.be/BFufPdW0VBA 
 Imagini Craft: Semaforul -reprezentând 
diferite materiale și tehnici de lucru 
 Cântece în limba engleză:  
Traffic Light-Vehicles Song: 
https://youtu.be/HhrfOgLjBvg 
 Twinkle, twinkle traffic light: 
https://www.youtube.com/watch?v=szXPuSy
gNMk 
 Sport de acasă: 
https://youtu.be/9rfaO7EYvck 

 
 
 
 
 

 
HAI LA DRUM! 
(joc de rol) 
 
 

 să-și amenajeze spațiul 
de joc 
 să stabilească rolurile și 
regulile jocului 
 să relaționeze cu 

 Vizionare filmuleț: Reguli de circulație 
 https://www.facebook.com/151900881167
5155/posts/2599081647001194/  
 Ghicitori în versuri despre mijloacele de 
transport 
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J 
O 
I 
 

MATEMATICĂ 
DISTRACTIVĂ 
 
 
 
 
 
HAI SĂ FACEM 
SPORT 

familia în jocuri organizate 
 să alcătuiască șirul 
numeric crescător, 
înțelegând creșterea cu un 
element de la o treaptă la 
alta 
 să pună în 
corespondență cantitatea 
de obiecte cu cifra 
 să efectueze operații de 
adunare și scădere cu 1-2 
elemente în limitele 1-10 
 să-și formeze o ținută 
corporală corectă, 
executând mișcări motrice 
de bază 

 https://www.facebook.com/151900881167
5155/posts/2598385797070779/  
 Fișă matematică în limitele 1-10 
 Înviorare: https://youtu.be/SDgFoDKQ_Cs  

 
 
V 
I 
N 
E 
R 
I 
  

 
MÂNUȚE 
HARNICE! 
 
 
 
 
HAI SĂ FACEM 
SPORT 

 să pregătească 
materialul de modelat prin 
frământare, rupere 
 să modeleze prin 
mișcare translatorie a 
palmelor față de planșetă, 
împreunarea capetelor prin 
lipire, adâncire, apăsare, 
mișcare circulară, 
aplatizare 
 să-și formeze o ținută 
corporală corectă, 
executând mișcări motrice 
de bază 

 Jocuri educative și teste distractive cu 
mijloace de transport: 
https://youtu.be/HvOpl2Qx0Js 
 Provocare: Modelăm mijloace de 
transport: Mașină? 
https://www.youtube.com/watch?v=RlJXWin
ePvc&list=PL1VrS2VOM_qoLKV6WBM0f
HnJWVf47YJvW&index=6 
 Sau avion? 
https://www.youtube.com/watch?v=OK6DeM
N6dtY 
 Sport de acasă: 
https://youtu.be/9rfaO7EYvck 
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 Școala de acasă, o școală altfel, 

o experiență inedită

           învățătoare Bendrea Ana 

 Școala GIMNAZIALĂ LĂPUȘ 

„Oricât s-ar dezvolta tehnologia 

   Prietenă cu omul juvenil 

    Un dascăl va rămâne alifia 

 Ce vindecă un suflet de copil. „ 

           Dascălul îndeplinește o profesiune de-o deosebită importanță, aceea care asigură  formarea și 

pregătirea personalității tinerei generații și pregătirea profesională în cadrul instituțiilor de 

învățământ.  

În ultima perioadă, s-a demonstrat că acest lucru se poate face și înafara acestor instituții, 

adică de acasă. Atunci când situația o impune, dascălul se adaptează la orice, găsește soluții, se 

implică și face totul pentru binele elevilor săi.  

Din punctul meu de vedere, educația și instruirea copiilor, se face cel mai bine la școală. Da, 

lumea a evoluat și mijloacele moderne au un rol important în procesul de educație. Le-am folosit și 

eu în anumite momente, la lecții sau la activitățile extrașcolare, dar, desfășurarea online a întregului 

proces instructiv-educativ, a fost o provocare, atât pentru mine cât și pentru elevi. Spun asta pentru 

că, unele situații din clasă, nu pot fi reproduse acasă.  

Discutând, în această perioadă, cu părinții care s-au străduit să susțină această învățare 

online, îmi spuneau că le este foarte greu. Pentru mulți, efectuarea temelor, a sarcinilor de lucru, a 

devenit o luptă de convingere, se întrebau de ce copilul nu este motivat și dornic de a lucra 

independent, de ce refuză să facă unele lucruri. Ce îi motivează pe copii să lucreze la școală nu 

poate fi, de cele mai multe ori, suplinit acasă, în familie. Alta este motivația pentru învățarea 

propusă în instituțiile de învățământ și dirijată extern. Această motivație este determinată de mai 

mulți factori cum ar fi : 

1. O rutină fixă a zilei, un mediu instituționalizat în care copiii descoperă o cadență de lucru, un 
amestec între libertăți și constrângeri, în ritmul cărora se aliniază, copiind comportamente de 
grup. Acasă este greu să transformi sufrageria sau dormitorul, mediul domestic de viață, în 
regim organizat, planificat, repetabil și monitorizat de o figură autoritară externă familiei.

2. Un rol în grup, o relevanță personală câștigată din oglindirea în ochii celorlalți. În clasă, în pauze 
copiii învață mult din punct de vedere socio-emoțional. Familia nu poate înlocui mediul social, 
anturajul.

3. Ambianța din școală este un alt factor. Spațiul clasei, așezarea în bănci, instrumentele de lucru, 
toate funcționează ca obiectele unui ritual menit să declanșeze dispoziția de lucru, altfel decât 
cea de acasă.
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4. Raportul emoțional copil-părinte, copil – învățător, fiecare dintre aceste două relații

presupunând o altă ierarhie tranzacțională. De la părinți, copilul așteaptă o validare 
necondiționată. De la învățător copilul acceptă o recunoaștere tranzacțională :învățătorul 
oferă, elevul primește și întoarce ceea ce a primit. La școală poate fi judecat, măsurat, 
evaluat.

      Fiecare dintre acești factori nu pot fi reproduși acasă. De aceea, mulți copii, par să nu  fie 

motivați în ceea ce fac acasă.  

        Aceasta este părerea mea, eu optez pentru învățarea tradițională, în școală, unde sunt 

față în față cu elevii mei, unde pot să le transmit mai bine informațiile și, dacă nu au înțeles 

ceva, pot să le explic încă o data și încă o dată.  

          Cu toate acestea, în situații extreme, cum a fost această pandemie, din cauza căreia 

am fost nevoiți să lucrăm on-line, ne-am adaptat și am reușit să ne terminăm materia. Atât 

copiii cât și părinții au fost foarte receptivi la informațiile pe care le-am transmis și astfel am 

reușit să ne organizăm foarte bine. La început a fost mai greu, până am reușit să ne instalăm 

aplicațiile pe care am lucrat (kinderpedia și zoom), până am învățat să ne conectăm și am 

stabilit un program de lucru. Apoi totul a decurs normal.  

           Școala online sau școala de acasă a avut și avantaje, dar, după părerea mea, mai multe 

dezavantaje dintre care aș aminti : 

- imposibilitatea  participării tuturor copiilor din clasă la lecțiile în direct  din diferite 
motive(nu aveau dispozitivele necesare, nu aveau internet, nu au știut cum să-și 
instaleze și cum să lucreze pe acele platforme)

- volumul mare de muncă pentru cadrele didactice (instruirea copiilor și a părinților, 
întocmirea orarului săptămânal și transmiterea lui, întocmirea fișelor, testelor, 
rezumatelor și transmiterea lor, pregătirea pentru videoconferințe, programarea lor și 
transmiterea link-urilor, corectarea temelor, a fișelor, a testelor trimise de copii, ceea ce 
era foarte greu și obositor de făcut pe telefon, completarea unor situații cerute de 
direcțiune sau inspectorat(rapoarte, fișe de monitorizare, tabele  chestionare)

- lipsa apropierii fizice, a socializării

- oboseala psihică pe care o cauza expunerea la ecran

- timpul limitat pe care îl aveam pe platforme, uneori nereușind să ne terminăm lecțiile. 
După părerea mea, nici evaluarea nu a putut fi obiectivă. Una este ca elevul să rezolve

fișa de lucru sau testul în clasă, sub supravegherea învățătorului și alta este să le rezolve 

acasă, împreună cu părinții sau, poate, cu manualul deschis în față.  

        Sigur că școală de acasă a avut și avantaje. Unul dintre ele ar fi perfecționarea elevilor în 

ceea ce privește munca pe calculator, accesarea unor platforme, a unor site-uri. Ar mai fi și 

libertatea de a-și organiza singuri programul de studiu exceptând cele două ore pe zi în care 

am fost în direct. Ne-a dat prilejul de a explora noi moduri de învățare.  

        Școala online sau școală de acasă, cu avantajele și dezavantajele ei, ne-a ținut conectați, 

ne-a ajutat să socializăm, chiar și prin intermediul ecranului, ne-a ajutat să ne terminăm 

materia. A fost o provocare, o experiență inedită, atât pentru mine cât și pentru elevi, care 

ne va fi de folos pe viitor, când, sperăm că totul va fi bine.  
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            ÎNVĂȚAREA ON LINE LA COPILUL CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

                                                                        Profesor itinerant și de sprijin, Lavric Gabi Mariana 

                                                                         C.Ș.E.I. “E. Polihroniade” Vaslui 

                                

În această perioadă de izolare fizică, când școala s-a mutat în mediul virtual, când  

profesorii țin lecții on-line și părinții au devenit co-terapeuți, copiii cu cerințe educative speciale 

nu au fost uitați de cei care le îndrumă zilnic pașii pe calea cunoașterii. În ultimii ani s-a pus 

foarte mult accentul pe incluziune, adaptare curriculară, flexibilitate didactică, programe 

individualizate de intervenție, asigurarea de condiții optime de stimulare și acordare de sprijin în 

procesul de dezvoltare al acestor copii etc. În acest context unic și de factură destabilizatoare 

pentru întreaga societate, integrarea elevilor cu nevoi educaționale speciale în activitățile de 

învățare on-line a reprezentat o mare provocare, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru 

părinți. Elevi, pofesori, părinți au fost în aceeași echipă. Educația în timpul pandemiei i-a adus pe 

toți împreună. În perioada premergătoare acestei situații excepționale, acest demers părea uneori 

imposibil: cadre didactice alături de părinți, în beneficiul copiilor cu cerințe educative speciale. 

Datorită faptului că, interacțiunea elevilor cu profesorii, colegii, prietenii la școală, cât și 

rutina zilnică a acestor elevi au fost întrerupte, acum a existat nevoia ca acestea să fie 

compensate. Practicile curente duc prin reflexivitate la acumulare de experienţă care trebuie 

împărtăşită cu colegii pentru a deveni o altă sursă de îmbunătăţire a învăţării. Profesorul este cel 

care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul 

fiecăruia, într-o manieră pozitivă şi flexibilă. Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea 

adaptării la susținerea cursurilor în online au făcut ca atât profesorii, cât și părinții să treacă prin 

emoții foarte mari. Contextul în care ne aflăm determină anumite emoții, precum anxietate, stres 

și, mai ales, incertitudine. Acestea sunt puternic resimțite de toți copiii, dar mai ales de cei cu 
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nevoi speciale. Deși au mecanisme proprii prin care fac față acestor emoții, în condițiile în care 

școlile sunt închise, evenimentele au fost anulate și trebuie să stea departe de colegi și prieteni, 

copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum mai mult ca oricând. Cadrele didactice pot 

contribui la starea de bine a copiilor astfel: 

1. Explicații date elevilor, pe înțelesul lor, despre realitatea pe care o trăim. Chiar dacă, 

uneori, pare că elevul cu nevoi speciale nu înțelege adevărata dimensiune a fenomenului, faptul 

că explicațiile vin de la profesor sau învățător (cu ajutorul imaginilor, poveștilor), acesta va 

acorda multă atenție și considerație recomandărilor făcute; 

2. Afișarea unei stări pozitive. Este bine știut faptul că elevii îl simt pe profesor și se 

comportă în consecință. Profesorul poate modela starea de spirit a elevului. În ciuda faptului că 

sarcinile zilnice ale profesorului sunt supradimensionate, și de multe ori se simte copleșit, este 

esențial să se ocupe, atât de echilibrul său emoțional, cât și de cel al elevilor. Copilul cu CES se 

încarcă pozitiv de la un om pozitiv. Contactul direct, vizual, este foarte important pentru un astfel 

de copil. Neexistând acest tip de contact, este important să se transmită o stare de bine și de 

optimism, atât prin mesaje cât și prin atitudinea avută față de copiii aflați în izolare.  

3. Răbdare și afectiune. Nefiind față în față, expresiile faciale și corporale, mesajul se 

distorsionează și, cu cele mai bune intenții de altfel, există riscul de diminuare a comunicării și 

încrederii create între profesor și elev. De asemenea, disponibilitatea de a vorbi cu elevii și 

despre emoțiile prin care trec aceștia, răbdarea și exprimarea afecțiunii față de ei  („Mi-e dor de 

tine!" sau „ Abia aștept să ne vedem!") pot face minuni pentru confortul emoțional al copiilor. 

Elevii cu CES au nevoie să se simtă și acum parte integrantă din colectivul clasei. În ciuda 

difererențelor existente între nivelul lor de dezvoltare și al celorlalți, e necesar să fie implicați în 

activitățile on line, în același grup, pentru a nu se simți abandonți și izolați. Această răbdare se va 

traduce indirect pentru copil în mesaje de validare de tipul ”pot și eu ”, ”mă așteaptă”, ”sunt în 

siguranță dacă greșesc”. 

4. Creativitate și bună dispoziție. Pentru a-i sprijini emoțional pe elevi și pentru a le face 

mai atractiv acest tip de activitate, on-line, e bine să li se propună diverse jocuri care să le aducă 

un strop de veselie și bună dispoziție: „Baloanele cu zilele săptămânii”, „Stai pe roşu, treci pe 

verde!”; exerciţiu-joc de memorare a zilelor săptămânii; exerciţiu-joc de asociere a momentelor 

zilei cu activităţile corespunzătoare („Orarul în imagini”); jocuri asociative („Jocul categoriilor”, 
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„Familia de animale“; „Salata de legume”; „Care este casa lui?”, „La ce foloseşte …?”); ghicitori 

etc. 

Pentru a preveni regresul în perioada de izolare socială este important să găsim activități 

în care să îi implicăm pe copiii cu nevoi speciale. La fel ca și pentru adulți această perioadă este 

bulversantă din punct de vedere emoțional și, pentru copii cu atât mai mult, cu cât nu folosesc 

limbajul și nu se exprimă cum o fac adulții. Copiii pot adopta diverse comportamente prin care 

să ceară de fapt încurajari și asigurări că sunt în siguranță.  

Alt factor important în desfășurarea cu success a învățării on line este reprezentat de 

părinți. Este esențial ca ei să nu uite că toți copiii au nevoie de organizare. Izolarea prelungită la 

domiciliu este o posibilitate de a se îmbunătăți relațiile dintre copii și părinți prin activități 

comune și timp petrecut împreună. Părinților trebuie să aibă grijă să existe un program al zilei, 

program care să cuprindă timp de joacă, când copilul poate să țină legătura cu prietenii prin 

telefon, perioade fără echipamente electronice și timp alocat pentru treburi gospodărești. Copiii 

se vor simți mult mai bine știind că ziua are o structură, știind când sunt orele on-line, când 

trebuie să efectueze sarcinile date de profesor și când este vremea să se joace. 

Pentru copiii cu cerințe educative speciale, distanţarea socială şi izolarea în care sunt forţaţi 

în aceste săptămâni nu este doar un deranj, ci riscă să lase amprente pentru întreaga viaţă. În 

contextul în care părintele nu reuşeşte să managerieze uşor comportamentele copilului sau să îl pună 

să lucreze pentru a avea un program similar de stimulare, atunci lucrurile nu vor arăta foarte bine 

peste un timp. Copilul riscă să piardă din abilități, să stagneze sau să involueze. Autoizolarea este 

cel mai grav lucru pentru un copil cu CES. El are nevoie de socializare, de terapie cu specialiști, 

de contact uman constant. De aceea, părinții trebuie să evite corectarea comportamentelor 

negative apelând la culpabilizare, presiune, rușine, răzbunare, agresivitate (”de aia nu-ți iese că 

nu vrei”, ”na, să te vadă toți cum faci”, ”dacă nu te polotești nu mai primești nimic”,”dacă mai 

faci asta îți voi lua jocul). Este important ca părinții să aducă în relație răbdare, compasiune, 

înțelegere: ”Îți mai arăt odată”,”mai exersăm”, ”respirăm și ne facem curaj”, ”sunt aici să te 

ajut”, ”te îndrum”, ”observ că ți-e greu dar eu îți sunt alături și te ajut”, ”cum te simți?”, ”ce te 

sperie?”, ”sunt aici lângă tine, te susțin”. Copilul trebuie îndrumat, fără a i se face treaba în locul 

lui. 
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De asemenea, este important de reținut că importante sunt interacțiunile în cadrul 

activităților și mai puțin performanțele academice. Nu trebuie pusă presiune pe copii în a executa 

perfect sau corect activitățile, ci mai mult pe a-i învăța cu răbdare că este important să revină, să 

ceară ajutor și să finalizeze activitatea începută. Sunt alături de tine să te îndrum și să-ți explic - 

este mesajul cel mai important pe care îl poate transmite atât cadrul didactic, cât și părintele. 

Profesorii îi pot ajuta pe părinți dacă păstrează legătura cu aceștia în mod regulat,     

vorbind și despre îngrijorările și temerile părinților legate de școală și învățare. În altă ordine de 

idei, cadrele didactice pot reinterpreta pozitiv situația suspendării cursurilor, încurajând părinții 

copiilor cu CES, oferind acestora resurse suplimentare în vederea păstrării achizițiilor existente 

și formării de noi priceperi și deprinderi. Pe de altă parte, părinții oferă feedback cadrelor 

didactice, legat de învățarea online (dacă cer prea mult sau prea puțin de la copii, care dintre 

activitățile realizate au fost mai plăcute pentru copii etc.). 

 

 

Surse web: 

1.https://www.mediafax.ro/social/scoala-online-pericol-pentru-copiii-cu-dizabilitati-starea-lor-

se-agraveaza-daca-nu-interactioneaza-cu-profesorii-19141822 

2.https://www.helpautism.ro/autism/cat-de-eficienta-este-terapia-online-prin-interactiunea-

parinte-copil 
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	1. YouTube: Piperul fricos
	Sporturi recomandate în funcție de temperament
	Sporturile pot fi practicate și în funcție de temperamentul copilului.
	Cercurile: se desenează cercuri pe coli la distanţe apreciabile, în zigzag sau orice alt. Copilul va sări dintr-un cerc într-altul. Se stabilește un număr de puncte pentru fiecare săritură corectă. În câte cercuri se va sări fără greşeală, atâtea punc...

	Creativitatea deficenților de auz se bazează cu deosebire pe vizual și motric, aceștia dovedind deseori abilități artistice variate. Ei pot exprima o emoție, o trăire prin desen, prin pantomima care este altceva decât limbajul mimico-gestual și pot a...
	În aceste condiții elevilor care nu aud, această învățare online le-a fost extrem de dificilă. Am ales de multe ori să mă filmez anterior, să le trimit filmulețul iar mai apoi ei să execute sarcinile de lucru filmându-se și ei.
	Fiind profesor de limba și literatura română la liceul cu elevi deficienți de auz provocarea pentru mine în online a fost cu atât mai mare cu cât și la școală este dificil să perceapă vasta literatura, știut fiind faptul că ei au un vocabular extrem ...
	Spre exemplu însușirea Curentului literar dadaist a avut următorii pași. Am realizat un filmuleț în care eu le-am explicat, prin limbaj mimico-gestual pașii pentru crearea unei poezii dadaiste:se ia o revistă oarecare sau un ziar, o foarfecă, lipici,...
	Apoi și-au realizat și ei propriile poezii. I-am pus după aceea, pe Zoom să le citească, fiecare în parte. S-au amuzat copios, dar au înțeles pe cât posibil ce semnifică Dadaismul. Adică, poezia dadaistă promovează ideea că putem crea o operă literar...
	Nu pot spune că a fost ușor să ne adaptăm cu toții la școala online, dar nici foarte greu, ținând cont de situația fiecărui copil dispus sau nu la schimbare.
	Finlanda
	Japonia
	Anglia (Marea Britanie)
	Franța
	Educaţia timpurie
	În toate ţările europene, există o formă de educaţie timpurie subvenţionată de stat şi acreditată pentru copiii cu vârstă mai mică decât vârsta la care începe învăţământul obligatoriu. În Europa se disting două modele organizaţionale principale pentru...
	"Clasa pregătitoare"

	Din perspectivă pedagogică, practicile dezvoltate de sistemele de educație afectate de suspendarea cursurilor cu elevii și studenții, se situează pe cel puțin două paliere diferite: învățarea online și învățarea la distanță, concepte pedagogice aparen...
	Prezint mai jos opiniile, în care sunt incluse răspunsurile a elevi din clasele a V-a până la a XII-a, atât din mediul urban cât și din cel rural. Elevii au avut într-un chestionar aplicat după închiderea școlilor, o cerință formulată astefel: „Prezi...
	„Cred ca trebuie în primul rand educati profesorii în utilizarea platformelor care pot fi utilizate în acest scop, implementarea unei oarecare discipline, un sentiment de obligație de a participa pentru elevi. Dar în același timp, sunt de părere ca o...
	Ce este Homeschooling-ul?
	Avantajele Homeschooling-ului
	1.Educație unu la unu
	2.Program flexibil
	3. Învață de dragul cunoașterii, nu a notelor

	Avantajele învățatului la școală
	1. Învață mai multe materii
	2. Socializarea
	3. Independența

	Comunicarea cu profesorul
	Evaluare
	Școală de acasă este un program contestat la noi în țară și poate fi posibil doar în cazurile medicale foarte serioase în care copilul nu se poate deplasa.
	Pentru cei care pur și simplu doresc să renunțe la sistemul tradițional, există o „portiță”, în ceea ce privește reglementarea educației – „școală-umbrela” din străînătate.
	„Școală-umbrela” este o instituție particulară, care primește înscrieri ale elevilo educați acasă contra unei taxe anuale. Copilul înscris la o „școală-umbrela” este considerat de stat că fiind scolarizat legal și poate fi oricând reintegrat în învăță...
	Obiective urmărite:

	2. Metode/tehnici de lucru:
	Preșcolarii intră în sala de grupă însoțiți de părinți.Pentru părinți sunt pregătite scăunele, iar pentru copii, pernuțe, mobilierul fiind așezat în formă de semicerc.Se face prezentarea participanților-părinți și copii-și a musafirilor care vor asis...
	Puncte forte:
	- elevii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-am uitat tema acasă”;
	4. Dezvoltarea competențelor digitale
	- elevii și profesorii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv;
	- utilizarea manualelor digitale, nu mai este nevoie de manualele în format fizic.
	Dezavantaje:
	- lipsa concentrării, în condițiile în care elevii nu sunt supravegheați permanent de profesor, iar la activitățile online pot opri camera sau/ și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc.
	- elevii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare;
	- elevii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă majoră a vremurilor actuale.
	Școala online i-a eliberat pe unii dintre elevi de monotonia aceluiași program zilnic decis de oameni care nu au habar de ritmul de lucru diferit al fiecăruia .Unii elevi nu se pot concentra bine dimineața, dar învață foarte bine după-amiaza. Alții nu...
	Totuși, nu trebuie să uităm de școală, fie ea și online! Și, mai presus de toate, să avem puterea de a ne bucura de această deconectare de la ritmul galopant din cursul anului, rămânând totodată sănătoși!
	Studiu de caz 1:
	Satul Zizin, comuna Tărlungeni. Învătoarea Gianina Badiu: „Dacă intră mai mult de 4 copii într-o conferinţă, calitatea semnalului scade dramatic”
	Studiu de caz 2: Învățătoare din Săcele: „Oamenii își schimbă des numărul de telefon, pentru că e mai ieftin”
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